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Ақсу өңірі
ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРІН.

І.ЖАНСҮГІРОВ.

Электронды мемлекеттік 
қызмет алудың пайдасы

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 

ХАБАРЛАМАСЫ
Аудан бойынша 2019 жылы 26 шілдеде мерзімінен бұрын аяқталған Б.Сырттанов 

ауылдық округі әкімі сайлауы өтті.
Сайлау қорытындысы: Тізімге ілінген таңдаушылардың саны – 13, қатысқандары 

– 11.
1. Ермуханбетов Бекзат Тілектесұлы 1976 жылы туған, білімі жоғары, «Б.Сырттанов 

ауылдық окурігі әкімінің аппараты» ММ бас маманы. Дауыс беруге қатысқан 11 
таңдаушының  11-і жақтап дауыс берді. Жарамсыз бюлетень жоқ.

2. Мырзаханов Мирас Мейрамханұлы 1994 жылы туған, білімі жоғары, «Ақсу  
ауылдық окурігі әкімінің аппараты» ММ бас маманы. Дауыс беруге қатысқан 11 
таңдаушының  0-і жақтап дауыс берді. Жарамсыз бюлетень жоқ.

Пайдаланбаған бюлетень – жоқ.

 Комиссия төрағасы                           Б.БАЙБОЛОВ

                           Комиссия хатшысы                           Б.НУРЗОЛДИНОВА 

Біз жеңіл және ыңғайлы тәсілмен, 
қазіргі заманғы технологияларды 
белсенді қолдана отырып қарым - 
қатынас жасайтын ақпараттық дәуірге 
әлде қашан жеттік. 

Қоғаммен бірге мемлекеттік билік 
органдары да өзгереді, себебі, 
олардың міндеті халықтың талаптарын 
қанағаттандыру, басқаша болуы мүмкін 
емес. Мемлекеттің қарым-қатынасы 
барлық деңгейде орындалуы қажет: 
мемлекет – азаматтар, мемлекет – 
бизнес және мемлекет – мемлекет, ал 
қызмет көрсету мүмкіндігінше бір жерде, 
бірыңғай электрондық порталда – элек-
тронды үкімет порталына беріледі.

Электрондық Үкіметтің іс-әрекетінің 
қызмет ету тетігі ақпараттық техноло-
гияларды кеңінен қолдануға негізделген 
және азаматтар мен ұйымдарға барын-
ша қызмет көрсетуге бағытталған. 

Қысқаша айтқанда, Электрондық 
Үкімет дегеніміз мемлекет атқаратын 
барлық қызметтер мен функциялардың 
электронды түрі. Электрондық Үкіметтің 
көмегімен Сіз: мемлекеттік қызметті 
алу, мысалы: мекен – жай анықтамасы, 

жеке тұлғаның жылжымайтын мүлкінің 
жоқ (бар) екендігі жайлы анықтама 
алу, баланың туылуын тіркеу, ӘЖК 
алу және т.б. Халыққа қызмет көрсету 
орталығында аталған анықтама түрлерін 
алу үшін қара-құрым кезекте тұрмай үйде 
мемлекеттік қызмет түрлерін алуға бүгінгі 
күнде мүмкіндік бар.

Қызылағаш ауылдық округі әкімінің 
аппараты қызметкерлері тарапынан 
Электрондық мемлекеттік қызметтердің 
маңыздылығы, цифрлық сауаттылық, 
азаматтардың құқықтары мен 
электрондық мемлекеттік қызметтерді 
алуына байланысты жыл басынан 14 
түсіндірме іс-шарасы өткізіліп, оған 332 
тұрғын қатысты.  

Бұдан бөлек округ әкімі аппара-
тында электронды түрде көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет бұрышы жұмыс жа-
сауда және ауылдық поштада «Әмбебап 
агент» жұмыс жасауда, бұл жерден ауыл 
тұрғындары онлайн режимінде түрлі 
мемлекеттік қызметтер мен кеңестер ала 
алады.

ҚЫЗЫЛАҒАШ АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ. 

Құрметті  салық төлеушілер!
Жеке тұлғаларға негізгі соманы төлегені үшін өсімпұлды есептен шығаруы 

үшін осы жылдың соңына дейін жүргізілген салықтық рақымшылыққа байланыс-
ты, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 
интернет-сайтында www.kgd.gov.kz «Салықтық берешегінің жоқ (бар) екендігі ту-
ралы мәліметтер» қызметі жұмыс жасайтынын назарыңызға жеткіземіз, ол арқылы 
сіз өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңіз (ЖСН) арқылы онлайн режимінде салық 
қарызының болуы немесе болмауы туралы қажетті ақпаратты  ала аласыз.

Сервиске сілтеме: http://kgd.gov.kz/kk/app/culs-taxarrear-saearch-web. Ағымдағы 
жылдың соңына дейін өткен жылдардағы салықтардан негізгі қарыздары өтелген 
жағдайда, есептелген өсімпұлдар есептен шығарылады.

Қосымша ақпарат алу үшін Ақсу аудандық мемлекеттік кірістер басқармасына  
2-20-25, 2-15-66 телефон нөміріне қоңырау шалып хабарласып, толық ақпарат 
алуыңызыға  болады. 

 АУДАНДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ. 

Сенбі күні ауданымыздың орталығында 
6000 адамның қатысуымен, "Birge 
Taza Qazagstan" деп аталатын жалпы 
халықтық сенбілік ұйымдастырылды. 
Тазалық шарасы таңертеңгі сағат 9-дан 
басталды.

Аудан әкімі Базарханов Есім 
Сейілханұлы өзі басшылық жасап, 
сенбілік қатысушысы ретінде сөз сөйлеп, 
сенбілік шарасын ашты. 

- "Тазалық өзімізден басталуы қажет. 
Айналамызды қоқыстан тазартып, 
осы шараға баршаңызды белсене 
қатысуларыңызды сұраймын",-деді ау-
дан әкімі өз сөзінде.

Сенбілікте жалпы 30 тонна қоқыс 
шығарылды. Яғни, көше, жол жиектерінің 
бойында 50 шақырым аумақтар 
қоқыстан тазаланды. ауданымыздың 
аумағынан өтетін Ақсу, Сарқан, 
Бүйен және Қызылағаш өзендерінің 
жағалауларында 10 гектар аумақ тазала-
нып, барлығы аудан бойынша 20 техника 
жұмылдырылды. 

Сондай - ақ, таулы аймақтарда 
Шымбұлақ, Тамшыбұлақ, Қапал су 
көздерінің маңайлары қоқыстардан таза-
ланды.

Әскен АРҒЫНҰЛЫ.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
СЕНБІЛІК ӨТТІ

АТА КӘСІП - ЕЛГЕ НӘСІП
Төрт түлік малдың қасиеті мен пайдасын біздің халқымыздан артық жақсы білген де, 

бағалаған да ешкім жоқ болар сірә. Бұрынғы ата – бабаларымыз төрт түлік малын ырысы 
мен берекесі, дәулеті мен байлығы деп тани отырып, мал өсіруді негізгі кәсібі ете білді. 
Қазіргі уақытта да мал шаруашылығы Қазақстан экономикасының негізгі салаларының 
бірі. Еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауын-
да ауылшаруашылығы өніміне жаһандық сұраныстың ұдайы өсіп отырғаны, осы орай-
да еліміздің ауылшаруашылығы саласын ауқымды жаңғырту қажеттігі атап көрсетіліп, 
ауылшаруашылығы жұмыстарын бүгінгі уақыт талабына сай өркендету және оны 
экономиканың табысты саласына айналдыру мәселесі айтылған болатын. Әрине, бүгінгі 
күннің өлшемімен алар болсақ, мал өсіруді кәсіп еткендер үшін әзірге бұл саланың сан алу-
ан қыры мен сырына қоса, пайдасынан да шығыны көп екендігі дау тудырмайтын мәселе. 
Өйткені, жылдың төрт мезгілінде ауа – райының кез - келген жағдайында малға күтім ке-
рек. Жазда ашық қоршауларда тұратын малдарды, қыста арнайы жылы жайларда (мал 
қораларда) ұстау т.б. жемі мен түрлі азығы және бар. Мал да адам сияқты ет пен сүйектен 
жаратылған жаны бар жануар болғандықтан ауырмай тұрмайды. Сондықтан бізде «Дәрігер 
– адамның сақшысы, мал дәрігері қоғамның сақшысы»,-деген сөз бар. Малдың ауруы 
адамға да, қоғамға да үлкен әсер ететіні шындық. Күн артқан сайын елімізде мал басының 
өсіп – өнуіне қарай мал дәрігерлік қызметке де қойылып отырған талаптар, мал дәрігерлік 
қызметкерлерге деген түрлі сұраныстар өсіп келеді.

Соған сәйкес Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017 – 2021 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы да қабылданды. Мен де биыл көктемде, 
жылдағы әдетпен аудандық «Жұмыссыздарды жұмыспен қамту бөліміне» жұмысқа 
тіркеле барғанымда, ол жердегі ұжым мүшелері – бос жұмыс орындардың барлығы то-
лып қойғанын, әрі күзге дейін жұмыс болу болмауы екі талай екенін ескерте келе, мені 
Талдықорған агротехникалық колледжіне үш айлық вет. санитарлық бөліміне оқуға ба-
руыма ұсыныс білдірді. Әрі ойлап, бері ойлап мен бұл ұсынысты қабыл алдым және еш 
өкінбеймін де. Себебі, аталған оқу орнында қысқа мерзімде бір ай дәріс алып, (осы арада 
кафедра меңгерушісі, клиникалық диаг-ностика пәнінен сабақ берген А.Иманбетованың, 
ауылшаруашылық малдарын азықтандыру пәнінен – К.Ерболғанқызы, індеттану пәнінен 
– Г.Мырзақықызы, мал шаруашылығы пәнінен – Б.Құрманияқызы, жануарлар анатомия-
сы пәнінен – А.Хасенова, акушерлік - гинекалогия пәнінен – С.Тұрсынбек, паразитология 
пәнінен И.Қасымбеков, хирургия пәнінен О.Сқабаев және фармокология пәнінен дәріс 
берген А.Бекболатқызының еңбектерін ерекше атап өткім келеді. Қазір өзімнің Қызылағаш 
ауылымдағы мал дәрігерлік бөлімшесі қызметкерлері арасында екі айлық іс – тәжірибеден 
өтіп жатырмын. Мұнда пункт меңгерушісі Бейбіт Рысқұлов, орынбасарлары – Әділбек 
Рысдәулетов, Болат Мархаба (Марқаш), Алмат Байболатов, жетекші мамандар – Ал-
мас Қанатұлы, Айбек Шыңғысұлы, Жаңанұр Шаршаған, Еркебұлан Найманханұлы және 
вет.операторлар – Өмірбек Күмісбекұлы, Күнсұлу Қалиқызы, Қайратбек Серікбол, Алмас 
Әділетұлы, Нұрбол Төлеуханұлы, тағы басқалар мал дәрігерлік іс – тәжірибе алмасуымда 
біліктілігімді дамыту жолында білгендерін үйретіп, болашаққа батыл қадам жасауға басты 
бағыт – бағдар беруде.

Әсіресе, осы мал дәрігерлік саласында 30 – 35 жылдан аса еңбек етіп келген, көргенінен 
– түйгені көп, қазіргі жаңа буын өкілдері болашақтың жастарына айтары еш таусылмаған, 
Семей мал дәрігерлік институтының түлегі, көп жылдан бері осы Қызылағаш ауылының 
мал дәрігері қызметінде жүріп, зейнетке шыққандықтан өз орнын жастарға ұсынып, қазіргі 
таңда қарапайым вет.оператор болып қызмет атқарып келе жатқан аға буын өкілі, ауыл 
тұрғындары жарыса мақтайтын өз ісінің шебері Өмірбек Күмісбекұлының қоршаған орта-
сына түскеніме қуанамын. Ол кісінің соңынан ерген ізбасар інілеріне берері әлі таусылып 
көрген емес. Сол сияқты өзінің көп жылдық еңбек өтіліне қарай жас ұрпақты мал дәрігерлік 
іске машықтандыру жолында үлгі – өнеге бола білетін Күнсұлу Қалиқызында мақтанышпен 
ауызға аларлық. Жалпы айтар болсақ, мұндағы ұжым мүшелерінің қай – қайсысын алсаң 
да еңбекке адал, ұйымшыл, бір кісідей берекелі, ынтымақты, сыйласымды орта деп ай-
тар едім. Жоғарыда атап өткенімдей, «Ата кәсіп – елге нәсіп». Ендеше, атадан балаға ми-
рас болып келе жатқан осы бір мал шаруашылығын дамыту жолында «Малым жанымның 
садақасы»,-деп келген қазақ халқының ата кәсібі – мал шаруашылығын өркендетуде аянбай 
атсалысайық ағайын!

Болатбек ӘБІЛҚАШЕВ.    
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Шын азаматтың әр әрекеті жүрек жұтқан тәуекелден 
тұратыны сөзсіз. Замана уақыттың қаһарынан қаймықпай, 
ғылымның тар жол, тайғақ кешуіне батыл қадам жасап, 
оның тезіне түскенімен тізесі дірілдемеген, әр ісін сана 
сүзгісінен, парасат елегінен өткізу арқылы мүйіздері 
қарағайдай талай академиктердің алдында өзіңіздің 
ғылым жолындағы алғашқы тырнақалды еңбектеріңізді, 
айшықты ойларыңызды батыл айтып, қорғай білдіңіз.

Ғылымдағы атқарған әр ісіңізді зерек зердемен байып-
ты талдау жасап, заманның жақсы мен жаманын талғам 
таразысына салып, оның әлеуметтік сипатын барынша 
зерделеп, ауқымы кең қорытындыларға барып ақыры 
Батыс пен Шығысты табындырған, таңқалдырған ғалым 
Академик атандыңыз.

- Я, Ақсу ауданының және Алматы облысының 
«Құрметті азаматы» Қалқаман Тұрсынұлы Жұмағұлов 
– тарих ғылымдарының докторы, профессор, танымал 
тарихшы-ғалым, дүниежүзі және отан тарихы саласы бой-
ынша маман. Алғаш рет қазақстандық тарих ғылымында 
ол, әлемдік мәнге ие, ортағасырлық Германия мен Еуро-
па тарихының мәселелерін зерттеумен айналысты. Про-
фессор Қ.Т.Жұмағұлов көтерген Орталық Азия мен түркі 
халықтарының тарихына тікелей қатысы бар ғұндардың 
Еуразия мен Еуропадағы тарихының мәселелері ерекше 
маңызды болып табылады. Бірқатар монографиялардың, 
оқулық, оқу-әдістемелік құралдардың, дүниежүзі тарихы, 
Еуразия, Батыс және Шығыс тарихы бойынша қазақ, 
орыс және шет тілдерінде ғылыми мақалалардың авто-
ры.

********
- 1972 жылы 6 жылдық арнайы бөлімді озат 

бітіргеннен кейін Қ.Т.Жұмағұлов жалпы тарих кафе-
драсына оқытушылық қызметке қалдырылды. Содан 
бері, міне қазір 50 жылдан аса ол туған университетінің 
қабырғасында: студент, ассистент, аға оқытушы, доцент, 
деканның орынбасары, тарих факультетінің деканы (екі 
мәрте), профессор, ерте дүние және ортағасырлар тари-
хы кафедрасының негізін салушы және алғашқы кафедра 
меңгерушісі (1991-2007 жж). 2007-2011 жж.  дүниежүзі 
тарихы кафедрасының меңгерушісі; 2011-2016 жыл-
дар аралығында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дүниежүзі 
тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының 
меңгерушісі. Кафедра меңгерушісі қызметінде 25 жыл 
бойы үздіксіз атқарған еңбегі, қомақты табыстары үшін, 
Ғылыми кеңес шешімімен профессор Қ.Т. Жұмағұловқа 
«әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Құрметті кафедра 
меңгерушісі» деген атақ берілді. ӘҒА академигі (2000 ж.), 
ГҒА академигі (2008 ж.), ҚР ҰҒА Құрметті академигі (2013 
ж.), Геттинген университетінің Құрметті профессоры (Гер-
мания, 1999 ж.), Франция тарихшыларының аймақтық 
Ассоциациасының мүшесі (2012 ж.).   

Профессор Қ.Т.Жұмағұлов – ең алғашқы қазақ та-
рихшы - медиевист. 400-ден аса еңбектердің авторы. 
Солардың ішінде монографиялар, оқулықтар, көптеген 
оқу, оқу-әдістемелік құралдары, ғылыми мақалалар мен 
баяндамалар.

Қазіргі таңда ол аталған кафедраның профессоры, 
Дүниежүзі тарихын зерттеу бойынша Республикалық 
Ғылыми-Зерттеу Орталығының директоры. Профес-
сор Қ.Т.Жұмағұловтың ғылыми жетістіктері бірнеше 
дүркін Халықаралық ғылыми гранттармен атап өтілді. 
Ол Қазақстанда Халықаралық ДААД грантының жалғыз 
алты мәрте иегері: 1995, 1997, 1999, 2003, 2007,    2011 
жж. 

ҚР Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен Қ.Т. Жұмағұлов 
«Құрмет» орденімен (2006 ж); «Қазақстан Республикасы 
ғылымының дамуына сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімен, 
«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің Құрметті 
қызметкері», «Ы.Алтынсарин», «А.Байтұрсынов» ме-
дальдарымен, «әл-Фараби» Үлкен Күміс медалімен, 
ҚазҰУ-нің 80 жылдық мерейтойына арналған медалімен 
марапатталды. «ЖОО Үздік оқытушысы» Республикалық 
грантының иегері, Алматы облысының «Құрметті» азама-
ты.

********
- Дарабоз ғалым 1948 жылдың 1 қаңтарында 

Талдықорған облысы (қазіргі Алматы облысы) Қапал 
ауданы Арасан ауылында қызметші отбасында дүниеге 
келді.   Бала кезден бастап ол атасы Жабықбай, әжесі 
Ұлтуар және ата-анасы дарытқан өз елінің әдет-ғұрып 
пен салт-дәстүрін бойына сіңіріп өсті: әкесі Ұлы Отан 
соғысының ардагері Тұрсын Жабықбайұлы және анасы 
барлық өмірін кітапхана қызметіне арнаған Кенжетай 
Батырбекқызы, сонымен қатар ақсақалдар мен туыста-
ры. 

Арасанда 11 жылдық мектебін бітірген соң Қ.Т. 
Жұмағұлов С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің тарих факультетіне келіп түседі. Сол бір 
өткен студент жылдарында Қалақаман Жұмағұлов өзінің 
болашақ өмірлік серігі София Ахметованы жолықтырады, 
екеуі бір курста бірге оқыған болатын. Оқу үздігі София 
қоғамдық жұмыстарға да белсене араласты, топ комсор-
гы, факультеттің «Тарихшы» студенттік газетінің редкол-
легия мүшесі бола жүріп, факультеттің студенттік ғылыми 
ұйымы Кеңесінің құрамына кірді.  Батыс, Орталық және 
Солтүстік Еуропаға қатысты ерте ортағасырлар тари-
хы бойынша ғылыми тақырыппен айналысуын одан 
әрі қарай жалғастырып, оның хронологиялық ауқымын 
кеңейтіп, әрі тереңдете отырып, Қ.Т.Жұмағұлов 14 жыл 
өткеннен кейін, 1997 жылы «Основные проблемы раз-
вития древнегер¬манского общества до Великого пере-
селения народов» атты тақырыпта докторлық диссер-
тациясын тамаша қорғайды. Бұл оның осы саладағы 
көпжылдық зерттеулерінің нәтижесі болған еді. Зерттеуге 
Мәскеу ғалымдары, белгілі медиевист-тарихшылар Ре-
сей Мемлекеттік гуманитарлық университеті (РГГУ) про-
ректоры профессор Н.И. Басовская, РҒА (РАН) Жалпы 
тарих Институты батысеуропалық ортағасырлар тарихы 
секторының меңгерушісі профессор А.А. Сванидзе және 
басқалар өте жоғары баға берді. 

Өзінің кейінгі ізденістерінде Қ.Т.Жұмағұлов дүние 
жүзі тарихы тақырыптарын монографияларында, оқу 
құралдарында, оқу-әдістемелік басылымдары мен 
мақалаларында жалғастырды. Сөйтіп, ол Қазақстан 
тарих ғылымында алғаш болып ғаламдық маңызға 
ие Германия және Еуропаның ортағасырлық тарихы 
мәселелерін зерттеді. Ерте ортағасырлар дәуіріндегі гер-
ман халықтарындағы феодализм генезисінің теориялық 
аспектілерін зерттеуге зор үлес қосты, шет тілдеріндегі 
жазба деректер мен қазіргі археологиялық деректер, 

Ұлы даланың 
нар кескені

Жастарды, оқушыларды, студенттерді діни – 
экстремистік террористік көзқарастардан, сондай-ақ 
интернет кеңістігіндегі тиым салынған әлеуметтік 

желілерден қорғау шаралары
Интернет және әлеуметтік желілер рөлінің артуына байланысты 

балалардың жағымсыз мазмұнға қол жеткізулеріне шектеу қоюға мүмкіндік 
беретін қауіпсіздік теңшелімі туралы ата-аналарға арналған түсіндірме 
жұмыстары жүргізілуде. 2017 жылы Интернет желісіне қосылу қызметі 
бойынша жарияланатын техникалық сипаттаманың мазмұнында интер-
нетке шығудың бірыңғай шлюзіне қолжетімділікті қамтамасыз ететін топо-
логия, алдын ала белгіленген трафикті тану бойынша жүйесін пайдалану, 
қабылданған қауіпсіздік өлшемдерін және ақпараттық ресурстарға қол 
жетімділік, ақпараттық ресурстарды басқару және талдау сияқты талаптар 
қойылды. Сонымен қатар, білім беру ұйымдарында балалар қауіпсіздігінің 
алдын алу, бала денсаулығына зиян келтіретін ақпараттың, насихат 
пен үгіттің теріс ықпалынан қорғау бойынша теріс интернет-контентті 
сайттарға кіретін оқушыларды анықтау мақсатында ай сайын мониторинг 
жүргізіліп отыр. Алайда, 2019 жылдың маусым айының қорытындысы 
бойынша Алматы облысының Дін істері басқармасы «Kazdream media» 
бағдарламасы арқылы интернет кеңістігінде талдау жұмысының  
нәтижесінде Ақсу ауданы бойынша оқушылар тарапынан Қазақстан Респу-
бликасы аумағында тыңдауға тиым салынған уағызшылардың жазба видео 
роликтерін әлеуметтік желіде (білмей?) көргендері бойынша  2-елуіншілер 
(протестанттық),   469-салафизм бағыты, 102-сопылық бағыты барлығы 
573 оқушы анықталған.

Бүгінгі күнде интернет кеңістіктегі, әлеуметтік желілердегі  тиым 
салынған діни экстремистік ұйымдар туралы ақпараттық және қарсы на-
сихат жұмыстарын жүргізу мақсатында әлеуметтік желілердегі аккаунт-
тарды сүйемелдеуді ұйымдастыру және видеохостингтерде ақпаратты, 
мемлекеттік органдар, ғылыми – сараптамалық қоғамдастық және 
дін бірлестіктері өкілдерінің антиэкстремистік тақырып бойынша сөз 
сөйлеулері  жастар орталығы тарапынан Facebook, ВКонтакте, Instagram 
сайттарында орналастырылуда. 

"Facebook", "ВКонтакте", "Instagram" сайттарында «Экстреми-
стер интернеттегі жастарды қалай қабылдайды», «Сен және сенің 
болашағың» атты бейнероликтер, діни экстремизм мен терроризмге 
қарсы тақырыптарда жадынамалар, алгоритмдер, демотиваторлар жа-
стар орталығының және білім беру ұйымдарының әлеуметтік желілерінде 
тұрақты түрде жүктелуде. Интернет желісіне аудандағы жалпы білім 
беру ұйымдары (100%), қосылған. «ҚР-да діни экстремизм мен тер-
роризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламаны» іске асыру мақсатында рухани – адамгершілік 
құндылықтарды насихаттау және тарату үшін нүктелік алдын алу іс – шара-
лары жүргізілуде. Интернет кеңістігінде түсіндіру – алдын алу жұмыстары 
ұйымдастырылып, оның ішінде діни экстремизмнің мәнін түсіндіретін  
ақпараттар  әлеуметтік желілерге орналастырылуда. Мектеп оқушыларын 
теріс діни ықпалдан, оның ішінде Интернетте, әлеуметтік желілерде жеке 
бос уақыттарын дұрыс пайдалану мақсатында, мемлекеттің зайырлы 
жағын, ұлттық тарихты, мәдениетті, өнерді нығайту, мемлекеттік рәміздерді 
құрметтеу жөнінде семинарлар, дөңгелек үстелдер, тәрбие сағаттары  
ұйымдастырылып жатқанына қарамастан оқушылар тарапынан Қазақстан 
Республикасы аумағында тыңдауға тиым салынған уағызшылардың жазба 
видео роликтерін әлеуметтік желіде көрушілердің саны өсіп отыр.

ТЫҢДАУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН УАҒЫЗШЫЛАР:
1. СЕРІКБАЙ ҚАЖЫ САТЫБАЛДЫҰЛЫ
2. ЕРКІНБЕК ШОҚАЙ
3. ҚАБЫЛБЕК ӘЛІПБАЙ ҰЛЫ
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5. СЕЙІТБЕКОВ СМАЙЫЛ
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                   10. ЭЛЬМИР КУЛИЕВ
                   11. АБУ ХАНИФ
                   12. АБУ МАРЬЯМ НАЗАРАТУЛЛА
                   13. МУСА АБУ ЮСУФ АШ-ШАШАНИ
                   14. КАМИЛЬ АБУ СУЛТАН
                   15. АХМАД МЕДИНСКИ
                   16. АБДУРРАХИМ БАШПАЕВ
                   17. ДИДАР ОСПАНОВ
ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН САЙТ-

ТАР ТІЗІМІ:
1. «Azan.kz»
2. «www.muftyat.kz»
3. «Taglym.kz»
4. «Islam.kz»
5. «Kazislam.kz»
6. «Mazhad.kz»
7. «Fatua.kz»
8. «E-islam.kz»
9. «Ummet.kz»
10. «Sunna.kz»
11. «Islam-atyrau.kz»
12. «Mitropolia.kz»
13. «www.tald-blag.kz»
14. «Otegen-batyr.blagochin.ru»
15. «www.katast.info»
16. «www.din.gov.kz»
17. «Niac.gov.kz»
18. «Religion.zhetysu.gov.kz»
19. «Mekr.kz»
20. «www.cipr-tld.kz»
21. «www.crgre-tld.kz»
ЖАЛҒАН ТЕРРОРИЗМ – ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС
ҚР-сы Қылмыстық Кодексінің 273-бабына сәйкес терроризм актісі туралы 

көрінеу жалған хабарлау алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланатыны, сондай-ақ ҚР-сы ҚК-225 бабының ескертуі бой-
ынша терроризм актісін дайындауға қатысатын адам, егер ол мемлекеттік 
органдарға дер кезінде ескертумен немесе өзге тәсілмен терроризм 
актісін болғызбауға ықпал етсе және егер оның әрекеттерінде өзге қылмыс 
құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады. Терроризм 
актісі туралы көрінеу жалған хабарлау аса ауыр қылмыс қатарына жата-
ды. Қазіргі таңдағы қауіпсіздік жүйесі мен жаңа технологиялар бойынша 
жалған хабарды жеткізген адамның тұрғылықты жерін және жеке тұлғасын 
анықтау қиындық тудырмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балалардың терроризм актісі туралы көрінеу 
жалған хабар жеткізген жағдайда ата-аналары жауапкершілікке тартыла-
тын болады.

Салтанат ҚОЖАНОВА,
аудандық Білім бөлімінің сектор меңгерушісі.  

этнология, антропология, лингвистика,  сондай-ақ 
бірқатар жаратылыстану ғылымдары мен XX ғ. екінші 
жартысы – XXI ғ. басындағы пәнаралық ізденістер 
негізінде аталған мәселелерге кең талдау жасады. 

*********
Қайта құру мен КСРО ыдырауына тұспа-тұс келген 

өте бір күрделі өтпелі дәуірде, 1987-1992 жылдары 
Қ.Т. Жұмағұлов факультет деканы ретінде  оқу-тәрбие 
процесін жетілдіру мен факультеттің ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын үйлестіру ісінде көп шаруа тындырды. 
Мәскеудегі Жалпыодақтық бірлестіктердің мүшесі 
ретінде ол М.В. Ломоносов атындағы ММУ жанындағы 
және Мәскеу тарих-архив Институтындағы (қазір РГГУ) 
тарих мамандықтары бойынша ОМК (УМО) жұмысына 
белсене араласты. Оның бастамасымен ҚазҰУ-дың та-
рих факультетінде алғаш рет жаңа мамандықтар мен 
мамандану топтары ашылды (саясаттану, тарихшы-
мұрағаттанушы, муражайтану).  

1989 жылы декан Қ.Т. Жұмағұлов бастамасы-
мен алғаш рет ол кездегі бүкіл Орта Азия мен 
Қазақстан аумағындағы жалғыз жалпы тарих бойын-
ша кандидаттық диссертация қорғау Ғылыми Кеңесі 
ашылды («КСРО тарихы» мамандығымен бірлескен 
Кеңес). Осы Кеңесте көршілес одақтас республикалар-
дан да аспиранттар мен ізденушілер келіп қорғап жата-
тын. Тарих факультетінің студенттер саны ол жылдары 
күндізгі және сырттай бөлімдер бойынша 1600-ге тарта 
болатын. Тарих факультеті көптеген көрсеткіштер бой-
ынша университеттегі алдыңғы орындарда болды. 

Қ.Т.Жұмағұлов декандық қызметінің екінші 
мерзімінде де 2000-шы жж. көптеген шаруалар жасал-
ды, уақыт талабына жауап беретін жаңа пәнаралық 
мамандықтар бойынша кадр дайындау басталды. 
«Тарихнама және деректану» мамандығы ашылды, 
магистранттар, аспиранттар мен стажерлар саны ар-
тып, докторантураға қабылдау өсті. Сонымен қатар, 
ең маңыздысы факультет Германия, Түркия, Австрия, 
Франция, Дания, Швейцария, Қытай, АҚШ, Польша, Ка-
нада, Жапония, Иран және басқа да алыс-жақын шет 
елдердің бірқатар университеттерімен, ұйымдарымен 
ғылыми байланыс орнатты.

*********
Тәуелсіздік алғаннан кейін БҰҰ және басқа да 

халықаралық ұйымдарға кірген тәуелсіз Қазақстан Ре-
спубликасына тарих ғылымы мен тарихи білім берудің 
негізгі бағыттарының бірі – әлемдік тарих бойынша 
өзінің ғылыми-педагогикалық кадрларын дайындау 
қажеттігі тұрды. Декандық қызметпен қатар, кафедра 
меңгерушісінің қызметін атқара келе, бұдан кейінгі 
уақытта ол жаңа, маман дайындаушы кафедраның 
жұмыстарымен толықтай шұғылдануға ойысып кетті. 
Кафедра бүгінгі келбетіне ие болып, танымал болғанға 
дейін оған көптеген, күрделі жұмыстарды атқаруға тура 
келді... 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастырушы ретінде кафе-
дра меңгерушісі Қ.Т. Жұмағұлов «Еуразияшылдықтың 
тарихи тамырлары, оның әлемдік тарихтағы рөлі» атты 
тақырыпта жетекшілік етті, бұл тақырып шеңберінде 
зерттеудің басты объектісі Орталық Азияның, түркі 
әлемінің және Қазақстанның жаһандық әлемдік-тарихи 
процестегі орнын анықтау болды. Кафедра бірқатар 
жылдар бойы Болондық жүйедегі елдермен белсенді 
жұмыстар атқарды. Қ.Т.Жұмағұлов бастамасымен 
университетте алғашқылардың бірі болып, Герма-
ния, Италия және т.б. елдермен ынтымақтаса отырып 
PhD докторларын дайындауды бастады. Еуропа, АҚШ 
және Монғолия университеттерінің шақыруымен проф. 
Қ.Т.Жұмағұлов шет тілінде ғұндар тарихы, Орталық 
Азиядағы түркі әлемі, Еуразия және Қазақстан та-
рихын қоса отырып, «Әлем тарихындағы Батыс пен 
Шығыс» тақырыбында дәрістер оқыды, баяндамалар 
жасады. 2013 ж. бастап Қ.Т. Жұмағұлов Дүниежүзі 
тарихын зерттеу бойынша РҒЗО директоры болыпта 
табылады. «Халық тарих толқынында» Мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша 2014-2015 жж. екі мәрте 
Римге Ватиканның Апостол кітапханасының қорлары 
мен бөлімдерінде және Ла-Сапиенза университетінің 
кітапханасында ғылыми іс-сапарда болған профессор  
Қ.Т.Жұмағұлов, Батыс және Шығыс, Ұлы Жібек жолы-
на және Қазақ хандығының тарихына қатысты латын 
тілінде жаңа деректік мәліметтер анықтаған. 

Манускриптері көне, құндылығы жоғары, 
библиографиялық жағынан сирек кездесетін 
құжаттары бойынша Еуропада бірінші орын алатын 
Ватиканда, Ватиканның Апостол кітапханасының 
қорлары мен бөлімдерінде (Biblioteca Apostolica 
Vaticana) ғылыми-ізденіс жұмыстарын жүргізген про-
фессор Қ.Т. Жұмағұлов, Түркі әлемі – Ғұн империя-
сы, Авар және Түркі қағанаттары тарихына және орта 
ғасырлар кезеңіндегі Қазақстан территориясындағы 
мемлекеттік және тайпалық бірлестіктерге қатысты 
жаңа деректік мәліметтер анықтаған. Бұл деректердің 
басым бөлігі латын тілінде жазылған. Алғаш рет 
профессордың ізденісі нәтижесінде Ватиканда 
Аттиланың үшінші бейнесі табылған. Ол осы уақытқа 
дейін бірде-бір Ғұн империясы мен Римге қатысты 
басылымда кездеспегенін баса көрсетуге болады. 
Фреска XVI ғасырда Рафаэльдің жақын шәкірттерімен 
жасалған. Төмен жағында «S. Leo Pont. Max. Attila. 
Furentem. Reprimit», латын тілінен аударғанда: «Папа 
Ұлы Лев қатыгез Аттиланы тоқтатуда» деген жазу бар. 
Проф. Қ.Т.Жұмағұлов әлемдік тарихтың қазақстандық 
мектебін қалыптастырды. Оның жетекшілік етуімен 3 
докторлық, 16 кандидаттық диссертация, 6 докторлық 
диссертация (PhD), сондай-ақ көптеген магистрлік дис-
сертациялар қорғалды.  

***********
Қалқаман Тұрсынұлы Жұмағұлов өзінің 70 жасқа 

толған мерейтойын көрнекті ғалым, беделді педагог, 
ынтымағы жарасқан отбасының иесі ретінде қарсы 
алып отыр. Жұбайы - София Тұланқызы екеуі екі бала 
өсірді – ұлы Санжар – заңгер, ҚР Бас прокуратурасы 
жанындағы Әділет кеңесшісі, қызы Жанна – Вестфаль 
университетінің (Германия) құқықтану мамандығы 
бойынша докторанты. Үш немересі бар: Карина, Са-
бина және Алихан. Ғалым жаңа буын тарихшылар-
ды тәрбиелеп отыр, әріптестері, ғалымдар, студент-
тер арасында үлкен беделге ие. Ардақты ағамыз 
қызметінде зор табыстар отбасына береке-бірлік, зор 
денсаулық, туған-туыстарына ұзақ және бақытты өмір, 
ғибаратты ғұмыр тілегіміз келеді.

Айнұр МҰҚАМЕТШАРОВА,
"Абылайхан" атындағы халықаралық 

қатынастар және әлемтілдері 
универиситетінің түлегі.
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Шолпан ЕСЕНҚҰЛ қажы келіні: 
Аталарымның бәрі қазаққа болсын деп 
өткен жандар екен.

Еліңнің, туған жерінің тарихын жазуға 
ынтаң артқан сайын беймәлім де-
рек, жаңа мәліметті парақтар ашылып, 
дүниетанымың да арта түседі екен. 
Жетісудағы «Мамания» мектебі және 
ағайынды Маман, Тұрысбек балалары ту-
ралы көркем шығарма жазуға ниет еткеніме 
біраз жылдың жүзі болып қалды. Ақсүйек 
әулеттің көзі тірі ұрпақтарымен кездесіп, 
мәлімет жинап, қолдағы деректерді салы-
стырып жүргенде, белгілі жазушы Шәкен 
Күмісбайұлы ағамнан Маман әулетінің 
немере келіні Шолпан әжеміздің арамыз-
да жүргенін естіп, телефон нөмерін алып 
едім. Сөйтіп қазыналы қартқа қоңырау ша-
лып, «шайтанқұлақ» арқылы өткен-кеткен 
күндерді еске алып, кездесуге уағдаластық.  
2 шілде (2019 жыл)  күні Алматыға  Шол-
пан әжемен сұхбаттасып, батасын алу үшін 
һәм тарихи естеліктерді есту үшін арнайы 
келдік. 

Шолпан әже деп отырғаным – атақты 
Есенқұл қажы Маманұлының келіні, Адай 
Есенқұлұлының жамағаты. Сүйегі асыл 
әжеміздің жасы тоқсаннан асқан екен. 
Қызығы мен шыжығы, қуанышы мен 
қайғысы қатар жүрген тағдырдың тезінен 
өткен тарих куәгері. Қырық жылдан астам 
уақыт педагог болып, оқу, тәрбие ісіне 
мол үлес қосқан ардақты жан. «Шолпан 
әже» деп есікті қаққанымда, «Айналайын, 
төрлет!» деп жылы ізет білдірген әжеміздің 
айтқан әңгімесі әсерлі. 

Әже, атақты әулеттің келінісіз. Бүгін, 
міне, шүкір азат елміз. Өткен тарихы-
мызды, жүрген жолымызды ұлттық 
көзқараспен жазуға ниет етіп жүрміз. 
Шынайы әрі нанымды, қоспасыз 
қылып. Сізден аруақты аталарыңыз 
туралы сұрасам деп келіп отырмын.

Шолпан әже: -Айналайын, балам! Мен 
Жамбыл облысының тумасымын. Балалық 
шағым Жамбыл да, сосын Бішкек те өтті. 
Кейін Алматыға оқуға түстім. Ұзақ жылдар 
бойы мұғалім болған адаммын. 

Жолдасым Адай әкесі «халық жауы», 
«бай-феодал» деп айдалып кеткенде, 
небәрі төрт жаста болыпты. Әкесі тура-
лы ештеңе білмепті. Жетім өскен. Ана-
сы  Хадиша – Жетісуға танымал болған 
Қоңыр төренің қызы еді. Әкесі Орынборға 
айдалып кеткенде, Хадиша төрт баласы-
мен қалып, аман-есен жеткізіпті. Енеміз 
он саусағынан өнер тамған шебер, ісмер 
кісі болған екен. 1931-1932 жылдардағы 
ашаршылық қырғынынан балаларын аман 
алып қалыпты. 

Біз Адай екеуіміз 1953 жылдың тамы-
зында Алматы облысының Талғар ауданы, 
Калинин колхозындағы №70 орта мектеп-
те таныстық. Екеуіміз де оқуды бітіре сала 
жолдамамен осы мектепке келіппіз. Мен 
ЖенПИ-ді бітірдім. Адай атаң КазГУ-ды 
бітірген. Алғашында Адайдың кім екенін, 
қандай отбасыдан шыққанын білмедім. 
Кейіннен таныса келе оның оқыған, өскен, 
өнген әулеттен шыққанын білдім. Ағасы 
Ыбырайым Маманов – профессор, ал  
әпкесі Халида Маманова – медицина 
ғылымының докторы екен. Әкесінің айда-
лып, сотталғанын кейіннен білдім. 

1953 жылдың соңында екеуіміз шаңырақ 
көтеріп, отбасы болдық. Елу үш жыл бір 
шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүрдік. 
Адекеңнің өмірден өткеніне де он екі жыл 
уақыт өтіпті. Аталарымыз туралы Адекең 
көзінің тірісінде естіп-білгенін хатқа түсіріп, 
көзкөрген үлкендерді аралап, естелік 
жинап жүрді. Бірақ көзінің тірісінде ата-
бабасы туралы жазған кітабын шығара 
алмай кетті. Жолдасымның артына қалған 
мұрасын түгендеп, аманат етіп, 2007 
жылы «Қазақтың Нобелі» деген кітабын 
шығардым. Бұл кітапта Есенқұл қажы 
Маманұлының әулеті, тағдыры, ұрпақтары 
туралы көптеген тың деректер бар. 

Біздің арғы атамыз Маман ата 
Қалқабайұлының бірнеше әйелі болған. 
Совет үкіметі орнағанға дейін дәулеті 
асқан, байлығы мол, мал-мүлкі асып-
тасқан әулет болған. Үкімет басына шолақ 
белсенділер келген соң, ата-бабамыздың 
тұрағы болған Қарағаш қаласын өртеп 
жібереді. Мал-мүлкі талан-таражға түсіпті. 
Ұрпақтарының көбі айдауға кеткен. Итжек-
кенге кеткен соң, мүлде хабар үзіліпті. Өз 
атамыз Есенқұл қажының бейітінің қайда 
екенін де білмейміз. Кейбір ұрпақтары 
Қытайға асып, арғы бетте өмір сүргенге 
ұқсайды. 

Әже, «Мамания» мектебін кім 
салдырған өзі? Дау-дамайы көп мәселе 
екен. Арамызда тірі жүрген Маман 
әулетінің үлкені өзіңізсіз ғой, осы 
түйткілді мәселенің ақ-қарасын ашып 
берсеңіз...

Шолпан әже: Марқұм Маман атамыздың 
көп әйелі болған ғой. Күндестік деген 
– қазақтың қанында бар жаман нәрсе. 
«Ананың баласы мынаның баласынан неге 
кем, неге артық» деген сыңайлы әңгімелер 
болған соң, әр түрлі талас болады да. 
Ақиқатында біреуі малын берген, біреуі 
қаржысын салған. Ал біреуі болса Қазанға, 
Уфаға барып оқу-әдістемелік құжаттарын 
әкелген. 

Қайынағам Ыбырайым марқұм сөздің 
әділін айтатын-ды. Ол кісі сол мектепте 

оқыған, тарихты өз көзімен көрген ғой. Сол 
кісінің айтуынша, Маман бабаның өсиетімен 
Тұрысбек атам медресенің негізін қалап, 
салдырыпты. Ал Сейітбаттал атам бол-
са, сол үрдісті жалғастырып, мектептің 
құрылысына керекті материалдарды жеткізіп 
берген екен. Негізінде Маман бабамның қай 
баласы болса да әулетті, дәулетті болған. 
Мектеп салдыру ісінде бәрінің де үлесі бар. 
Тұрысбек, Сейітбаттал, Есенқұлдарды бір-
бірінен бөліп, жаруға болмайды. Тұрысбек 
пен Сейітбаттал аталарымыз бірінен соң бірі 
дүниеден өткенде, мектептің ары қарайғы 
ісін Есенқұл атам жалғастырған. 

Маман бабамның қай баласы болса да 
қазақ жастарының оқуына, өсуіне, аза-
мат болуына ықпал еткен жандар. Тағы 
да қайталап айтайын: мектептің салыну 
ісінде барлығының күші бар. Мұғалімдерді 
жалдаған, олардың бар шығынын, қаржысын 
көтерген Есенқұл қажы екені рас. Дау-
дамай шығарып, аруақтардың құлағын 

шулатқаннан кім не ұтады? Менің айтарым 
– осы. Улап-шулап жүрген ағайындарымыз 
осы сөзіме тоқтайтын болар. Тоқтамға кел-
месе, өздері білер...

Әже, осы мектептің оқу-әдістемелік 
жұмысында ақыл-кеңес, бағыт бер-
ген Барлыбек Сырттанұлы болыпты 
ғой. Барлыбек Есенқұлдың ағасы, 
Сейітбатталдың замандасы, Тұрысбектің 
інісі екен. Бір атадан тараған туыстар 
екен. Естуімізше, Қарағаш қаласына 
Алаштың оқығандарының бәрі келіп, 
қонақ болып, мектептегі шәкірттермен 
кездесіпті. 

Шолпан әже:  Иә, рас. Барлыбек Маман ба-
лаларымен тығыз қарым-қатынаста болған. 

Мектеп идеясын көтерген сол білімі зор ата-
мыз екен. Алаштың азаматтары ала жаз-
дай келіп, Байқажының жайлауында қонақ 
болып жатыпты. Сыйлы қонақтарын бүткіл 
ауыл болып күтеді екен. Әлихан Бөкейхан, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 
Жақып Ақбайұлы сынды сол замандағы 
зиялылар, оқығандар Қарағаш жұртымен 
кездесіп, тағылымды әңгімелерін айтқан. 
Асылдар келіп, ел алдында сөйлегенде, 
тыңдаушылардың бәрі үн-түнсіз отыра-
ды екен. Ыбырайым ағамыз сол кісілердің 
әңгімесін тыңдағанға ұқсайды. Есенқұл атам 
сол зиялыларды қаржылай қолдап отырып-
ты. Қарағаш қаласына «Айқап», «Қазақ» 
басылымдары да келіп тұрған екен. Мек-
теп оқушылары да газет, журналды жақсы 
оқыған ғой. Мектеп оқушылары дүние ілімін, 
дін ғылымын меңгерген. Қазақша, арабша, 
татарша оқыған екен. 

Әже, Ыбырайым ата демекші, бұл 
кісі Қарағашта совет үкіметінің қалай 
орнағанын өз көзімен көрген адам ғой. 
Қызылдардың мектепті қалай өртегенін 
айтып па еді? 

Шолпан әже: Ыбырайым ағамыз да 
айдалған екен. Сібірге жер аударған. Әйелі 
екеуі бірге кеткен. Ол кісінің баласы жоқ. 
Сібірдегі бір татардың үйінде тұрып, соның 
отынын жарып, күлін шығарып, қорасын таза-
лап күн көрген ғой. Қазақша айтқанда, біреуі 
сол үйдің құлы, біреуі күңі болыпты. Бес жыл 
Сібірдің өтінде жүргенде, текке жүрмепті. 
Түйсігі бар адам ғой, сол кездің өзінде 
ғылыммен айналасып, ата-бабасының та-
рихын зерттеп, зерделеп қағазға жазып 
жүріпті. Соны кейін бізге айтып отыратын. 
«Халық жауының баласы», «Байдың бала-
сы» деп айдалыпты. Қаланы күндіз емес, 
түнде өртеген дейді. Қалай өртегенін айтқан 
шығар. Қазір жасым тоқсаннан асты, есіме 
түспей отыр. Заманында айтқан болуы 

мүмкін (Осыны айтқанда апамыз көз жасына 
ерік берді – Е.Т.). 

Осы жасқа келіп, өткен уақытты ойлап, 
қарап отырсам Маман Қалқабайұлы бабам-
нан тараған ұрпақтарының бәрі қазаққа бол-
сын деп өткен жандар екен. Тіпті сол Маман 
бабаның түп аталары Қаптағай да, Матай 
да, Бөрібай да аты шыққан батырлар болып-
ты. Жерімізді жаудың басқыншыларынан 
қорғаған ерлер екен. Қыдыралы бабамыз би 
болыпты. Батыр да, би де шыққан текті әулет 
емес пе. Маман балаларының бәрі де қажы, 
иманды жандар болған екен. Дәулетімен, 
байлығымен еліне қорған болыпты дейміз. 
Бірақ заман ауысып, билік өзгергенде, бұл 
құтты әулеттің қадірі қашқан екен. Тағдыр 

ғой енді...  
Осындай әңгімелерді көзім көрген 

қайынағаларым айтып отыратын. Мәжит 
ағам да, Ыбырайым ағам да, Уахит ағам 
да бәрі мәдениетті, білімді кісілер еді. «Ай-
налайын, Шолпан қарағым!» деп отыратын 
бәрі. Уахит ағамыз желдіріп, қосып сөйлейтін 
кісі еді. Ол кісі соғыс жылдарында Германия-
да болыпты. 

Әже, Уахит атамыз сол Германия-
да тұтқында болғанда алаш арысы 
Мұстафа Шоқайды көрген бе? Сол жағын 
айтсаңыз...

Шолпан әже: Ол жағын нақты білмеймін. 
Адекең бұл кісіні «Мұстафа Шоқайдың 
әйелінің үйінде болып, Мәриямға сәлем бер-
ген» деп отыратын. 

Әже, туған топыраққа барып тұрасыз 
ба? 

Шолпан әже: Бұрындары жиі баратын-

мын. Соңғы жылдары алыс жаққа шығудан 
қалдым. Қарағаштағы бабаларымыздың 
қорымына барып, құран оқытып, ас 
беретінбіз. Ақсу ауданының орталығы 
Жансүгір кентіндегі бір көшеге Есенқұл 
атамның есімін бергіздім. Сол көшеге ата-
мыз туралы белгітас орнаттық. Ел білсін, 
ұрпақ көрсін деген ниет. 

Былтыр, Халида Есенқұлқызының 
туғанына жүз жыл толды. Осы Алматыдағы 
бір мейрамханада менің балаларымның 
ұйымдастыруымен қайынапамның жүз 
жылдығы аталып өтті. Асқа өзім қатыса 
алмадым. Ақтөбеден Халиданың ұлы, 
оның жоқтаушысы болып жүрген Медет 
келіп қатысты. Халиданың өмірінің соңғы 
жылдары Ақтөбе қаласында өтті. Ол сол 
қаладағы мединституттың оқытушысы 
еді. Медицина ғылымдарының докторы, 
профессор болды. Белгілі, аты шыққан 
дәрігер ғалым еді. «Халық жауының 
ұрпағы» деп сотталғанда, соғыс баста-
лып кетіпті. Сонда И. Сталиннің атына 
арнайы хат жазып, штраф батальонға 
сұранып барған екен. Қайсар мінез Хали-
да Сталинге:  «Егер, соғыстан аман кел-
сем, мені «Халық жауының ұрпағы» деген 
қасіреттен құтқарасыз, ата-бабамды ол 
жаладан ақтайсыз!» деп талап қойыпты. 
Ақиқатында, Халида Маманова штраф-
батта болған жалғыз қазақ қызы еді. 
Тағдырдың тауқыметін көп көрген Хали-
да сол советтік биліктің қолынан жұмбақ 
жағдайда қайтыс болып кетті. Жерлеу 
рәсіміне жолдасым қатысқан.  

Әже, ортамызда тірі жүрген Маман, 
Тұрысбек, Есенқұл ұрпақтарымен ара-
ласып тұрасыз ба?

Шолпан әже: Расын айтайын, Адекең 
өмірден өткен соң, ешкімнің үйіне өзім бар-
маппын. Жасым да келген кісімін. Өздері 
келіп, сәлем берсе, есігіміз қашанда ашық. 
Ешқайсысы телефон соғып, хабарла-
спайды. Өздері хабарласпаған соң, кімге 
хабарласып, жармаңдай беремін. Ешкім 
мені іздемейді. Іздемеген соң, мен де 
үнсізбін. Соңғы жылдары шаршап қалдым. 
Денсаулығым да сыр беріп жүр. Аман бол-
сын деп тілеймін! Ағайын-туыстың көңілі 
де, дастарханы да тар болса, араға жік 
түседі екен. Ешкімге жамандық тілемеймін. 
Совет заманындағы кикілжіңдер үшін 
ешкімге реніш артпаймыз.  Атасын ба-
ласына, ағасын інісіне қарсы қойған 
саясаттың салқыны әлі күнге дейін кесірін 
тигізіп отыр емес пе. Маман, Тұрысбек, 
Есенқұл балаларының арасына осындай 
іріткі түсті. Себебін айтсам, Есенқұлдың 
балалары да, өзі де жамағатымен қоса 
айдалып кетті. Тұрысбек атамыздың бала-
лары жан сақтап, арғы бетке кетті. Совет 
заманы орнағанда бір атаның балалары 
бір-біріне жау болып, бірінің үстінен бірі 
арыз жазған. Осындай әр түрлі мәселелер 
ағайын арасына араздық түсірген.

Әже, «Қазақтың Нобелі» кітабын 
шығардыңыз. Осы кітапқа енбей 
қалған деректер бар шығар...

Шолпан әже: Иә, болуы керек. Бұл 
кітапты шығарғанда кішкене ширақтау 
едім ғой. Ақылым түгел, санам орнын-
да еді. Білгенімнің бәрін осы кітапқа 
кіргіздім. Қазір кішкене ұмытшақтаумын. 
Бұрынғыдай жаза алмаймын. Ойлай ал-
маймын да. Адамның жасы келген соң, 
санасы да, миы да азайып кетеді екен. 
Егер танысып көремін десең, мына қоңыр 
шкафта құжаттардың барлығы тұр. Алып, 
танысып көр. 

PS: Шолпан әженің қоңыр шкафын ашып, 
құжаттарды алып, әрбір қағазбен, фото-
лармен жеке-жеке танысып, оқығанымда, 
совет заманындағы Маман, Тұрысбек 
балаларының тартқан қасіретін, шеккен 
азабын көргендей, сезгендей болып, денем 
түршігіп отырды. Құжаттардың арасында 
марқұм Адай Есенқұлұлының күнделіктері, 
ақсақалдардан жазып алған шежіре, баба 
тарихы туралы мол деректер бар екен. 
Расында «Қазақтың Нобелі» кітабына ен-
бей қалған деректер де көп екен. Биыл 
Маман зәузаты салдырған Қарағаштағы 
мектептің ашылғанына 120 жыл. Жетісуға 
білім дәнегін сепкен, имандылық отауына 
айналдырған сойы бөлек ерлер туралы 
сөз әлі де жалғасады. Тарихи құжаттарды 
сұрыптап, оқырман игілігіне беру, ғылыми 
айналымға енгізу керек. 

Шолпан әже екеуіміз сұхбаттасып 
отырғанда ұлы Серік Адайұлы келді. 
Үшеуіміз тағы да ескі құжат тігінділерін 
бірге қарап, әженің әңгімесін тыңдадық. 
Сосын мен осы әулеттен марқұм болған 
жандардың рухына құран оқып, дұға еттім. 
Әжем маған талай тарихты ішіне бүккен 
ескі қағаздарды аманаттап беріп, ақ тілеуін 
білдірді. Енді, міне қолымда үш қалың 
бума. Тағдырлы, тауқыметті, азапты өмір 
шындығы бар үш қалың бума... 

Елдос ТОҚТАРБАЙ, 
жазушы, ҚР «Дарын» мемлекеттік 

жастар сыйлығының лауреаты.

ӨНЕГЕЛІ ӘЖЕДЕН 
ОЙ ТҮЙЕТІН СҰХБАТ
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Аңшы аяңға басты. Алыс-
тан қарағанға ат үстіне тау 
қондырғандай сурет. Алып дене 

мен сом салмаққа ат шыдас берсін бе? 
Сапарға шыққанда тайпалған тағы бір 
жорғаны жетегіне байлап жүреді. Бүгін 
де сөйтті.  

Аңшы нөкерлерімен Сарыбел, Бүркітті, 
Баянжүрек тауларын аралап, аң-құсты 
таңдап жүріп атып алды. Бұл өңірдің жасы 
да, жасамысы да Тұрсын төремен аңға 
шығуға құмар. Бай баласы атажұртты 
дүрмекке бөлейді. Тұлпарлардың 
тұяқ үні, аң қуғандардың қиқуы, тазы-
төбеттердің із кесуі, бүркіттердің саңқылы 
Алатаудың бөктерін азан-қазан қылады. 
Аспан да, жер де аңшылардың қызығына 
куә. Омар байдың тегіне тартып туған 
сұңғыла баласы Тұрсын құралайды көзге 
атқан мерген ғой. Ол көздеген аң-құс 
алысқа ұзамай қанжығаға байланады.

Бұлар аң аулаудың қызығына әбден 
батты. Біраз уақыттан бері демалған 
жүйріктер сауырын жазып, тынысы 
ашылып, тау бөктерінде еркін шапты. 
Мергеннің  Ақжал атты желмен жары-
сар жүйрігі кекілі екіге жарыла екпіндеп, 
қиқудың қызығымен алға ұмтылды. 

Аңшылар аттың басын кері бұрып, 
ауылды бетке алғанда ойламаған жер-
ден түз тағысы қасқырдың жылт ете 
қалмасы бар ма. Желіккен жұрт қиқулата 
жөнелді. Көптің алдын бермейтін жүйрігі 
Тұрсын төрені басқалардан оқ бойы озық 
әкетті. Бірте-бірте арланға жақындай 
түсті. Жүгірген аң, ұшқан құсты дәл атып 
құлататын мерген ыңғайы келді-ау де-
генде жүгенді тартып, шүріппені басып 
қалды. О, тоба, оқ атылмай қалды. Тағы 
қайталағанда да шүріппе басылмады. 
Қасқыр ажалсыз екен деп ойлады аңшы. 
Әйтпесе, Жақып бауырының жасап бер-
ген бес қаруының қай-қайсысы да иесінің 
ойын дөп табатын. Әсіресе, пышағы жал-
тылдап тұратын. Жақып ұстаның жасаған 
бәкісі бір қараның құнымен бағаланатын. 
Ендеше, бұл қалай? Аңшының сана-
сында неше түрлі күмәнді ой қылаң 
берді. Аттың басын Баласаздағы үйге 
бұрып, тездетіп ауылға жетуді ойла-
ды. Бәрі орнында. Алдымен үлкен ата-
сы Алқанның зайыбы Топаш апасына 
барып, амандасты. Топаш ханым ел-
жұрттың дау-дамайының бірқатарын өзі 
шеше салатын адуынды, ақылды адам. 
Үлкен бәйбіше әулеттің ақылшысы, жол 
көрсетушісі. Топаш ана қайнысының ба-
ласын айналып, толғанып маңдайынан 
иіскеп, аман келгеніне шүкірлік айтты. 
Одан кейін өз анасы Күлімханға барып 
мауқын басты.  Бірнеше күнгі ат үстіндегі 
серуеннен шаршаған батыр тұлғалы жігіт 
төсекке ерте жатты. 

Түн ортасында Тұрсын төре жылқының 
кісінеген дауысын естігендей бол-
ды. Мүлгіген тыныштықты тау жақтан 
тастардың сырғып түсіп жатқан дыбы-
сы бұзды. Сол кезде Айқасқаны  мінген 
жылқышының «ұры келді, аттарды әкетті» 
деп айқайлаған дауысы естілді. Ауыл-
аймақ өре түрегелді. Жедел қимылдаған 
төре сыртқа шығып, Ақжалды ерттеп, ат  
тұяғының дүбірі естілген тауларды бетке 
алды.  Күндіз атылмай қалған мылтықты 
өзімен бірге ала кетті. Ұшқан құстан оза-
тын жүйрігі ұрыларды түн ауа қуып жетті. 
Алдындағы қараң-құраңға жақындай 
түскенде ұрының Тартысбай екенін та-
ныды.  Барымташылар бір үйір жылқыны 
әкетіп барады екен. 

Тұрсын өз  жылқыларын  бірден танып:  
«Әй, Тартысбай, таста аттарды, әкеңнің 
малы, нарыңның құны жоқ бізде»  деп 
айқайлады. Тартысбай оның сөзін елең 
қылмай алған бетіне қарай тарта береді. 
Барымташының алдына түскен  малдың  
қайтпайтынын  білетін Тұрсын мылтығын 
қолына алып, Тартысбайды қорқытпақ 
болады. «Соңғы рет айтам, Тартысбай 
малды таста,  әйтпесе атамын» деді. Бес 
қырдың астындағыны білетін барымташы 
қуғыншыны баласынып, сөзін елемеді. 
Жалғыз адам маған не істей алсын де-
ген оймен желе жортып кете барды. 
Ашуға булыққан мерген ең құрымағанда 
қорқытып алайын деп мылтықты 
Тартысбайдың басынан асыра атпақшы 
болды.  Бірақ, оқ баукеспенің ажалына 
дәл келіп, жон арқасына тиді. Мергеннің 
ашуынан қорыққан қасындағылар олжа-
ларын тастап,  аттарын сауырға басып, 
қаша жөнелді. Тартысбай мінген жануар 

ТҰРСЫН ТӨРЕ

Тарих тағылымыиесін салақтатып сүйрегісі келмегендей 
біраз жер шауып барып, тұрып қалды. 

Аң атқаны болмаса, тірі жанға мылтық 
кезеп көрмеген бала қорқып кетеді. Тұрсын 
бірден ауылға келіп, Топаш әжеге болған 
жайтты айтады. Келе сала: «Апа, мен адам 
өлтірдім. Ұрыны атып тастадым», – деп 
қорқып тұрғанын жеткізеді. Сонда байдың 
бәйбішесі өзіне тән жайбарақат үнмен: 
«Балам, оған ұрлыққа кел деген жоқпыз. 
Ажал айдаған ғой. Қорықпа, баукеспенің 
құны бір сандығымның түбі. Барып 
Тартысбайдың денесін алып келіңдер де  
ана қой қораға көміңдер», – дейді. 

Тұрсын  әпкесі Үрімді  ертіп, оқиға 
орнына барады. Жануар сол орында 
әлі тұр екен. Екеуі жылқыны жетектеп 
әкеліп, Тартысбайдың денесін аттан 
аударып алады.  Денені қой қораның 
ішіне көмеді. Мал өлікті сезді ме, үркіп 
бұрышқа тығылады. Екінші күні шопан 
ата төлі адамның денесінен сескеніп, 

қораға кірмей, иіріліп тұрып алады. Со-
дан үлкен-кіші ақылдасып, денені мал 
қорадан аулақ, «Шыбынтай» деген жер-
ге апарып,  тастардың арасына  көмеді. 
Бірер ай өткенде Тартысбайдың анасы 
мен ағайын-туысы келіп, бауырларының 
құнын сұрайды. Сол кезде дайындап 
қойған құнды еселеп берген Топаш ханым: 
«Тартысбайдың денесі әнеу жерде. Алып 
кетіңдер. Төренің ашуы мен қылышының 
өткірлігін біліп жүріңдер», – деп реніш 
білдірмекші болған құн сұраушылардың 
бетін қайтарып тастайды. Тартысбайдың 
туыстары денені ашып алғанда бір құлағы 
мен ернінің үстін тышқан жеп қойған екен: 
«Адамымыздың құлағы қайда?» – деп 
тағы да алтын-күміс сұрамақшы ниеттерін 
байқатады. Сол кезде төре ауылының ба-
тыры Есенгелді: «Ұрыңның құлағын көже-
қатық қылды ғой деп пе едің?», – деп құн 
сұраушылардың бетін қайтарып тастайды. 
Әулеттің үлкендері ақылдаса келіп, ерін 
мен құлақтың құнына қара нар береді.  Екі 
жақ келісімге келген соң Тартысбайдың 
анасы: - «Баламды атқан адамды 
көрейінші. Осы күнге дейін жан баласына 
есесін жібермеп еді. Ол қандай кісі бол-
ды екен? – деп Топаш анаға ой-арманын 
жеткізеді. 

Топаш ана төлеңгіттеріне баласын 
шақыртады. Балама зияндары тиіп кете 
ме деп өзі ортаға тұрады. Сол кезде 
есіктен Тұрсын төре кіреді. Алып денелі, 
ашаң жүзді, жанарынан нұр шашып 
тұрған келбеті келісті 16-17 жастағы жігітті 
көргенде құн сұраушылар қайталанбас 
бейнеге сүйсініп, қарап қалған екен. Тау 
тұлғалы жігіт есіктен еркін сыймағандықтан 
бір қырымен кіреді. Ол үйге енгенде 
келісті келбетінен үй іші сәулеленіп кет-
кендей сезіледі. Бекзаттығы жүрісінен 
байқалып тұрады. Сонда Тартысбайдың 
анасы:  «Ойпырым-ай,  мынадай адамның 
қолынан өлу де бақыт шығар», – деген  
екен. 

Дүние  – көздің жауы. Байлардың малы-
на қызығушылар оған дейін де, содан кейін 
де кездеседі. Дайын мал-жанға ие болғысы 
келетіндер жемтігін іздеген қасқырдай 
дәулетті ауылды торуылдайды. Бірде 
Тұрсын төре қасына достарын ертіп, Сар-
тау асып, аңшылық құрып келе жатады. 
Қолында мылтығы, қанжығасында дүрбісі 
бар. Жан-жақты барлайын деген ниетпен 
дүрбісін алып, шыршалы тау сілемдеріне 
назар аударады. Сонда қарағайдың 
шетінен бірнәрсенің қозғалғанын байқайды. 
Анықтап қараса, жайылып тұрған ат. Бұл 
маңда өздерінікінен басқа жылқы бол-
мауы тиіс. Жылқышылардың барлығы 
малдың қасында. Бұл кім болды екен деп 
жақындап барады. Байқаса, өз үйірінің 
жылқыларын барымташылар қолды 
қылыпты. Екі ұры енді бізді таба қоймас, 
малшылардан алыстадық дегендей қалың 
ұйқыға батып жатыр екен. Тау тұлғалы 
жігіт аттан түсіп, ұйықтап жатқан біреуінің 
үстіне қона кетеді. Екіншісіне қолын созып, 
өзіне қарай тартып алады. Бірінші ұрының 
үстіне екіншісін жайғастырады. Барым-
ташылар сырттан келгенге ұқсайды. Бұл 
жақтың адамдарына түр-түсі келмейді. 
Содан қасындағы серігіне қарап: «Неге 
тұрсың, көмектеспейсің бе?» дегенде 
досы: «Екеуіне өзің де жетесің ғой» – деп 
жайбарақаттық танытады. Осылайша 
сұңғыла, ержүрек Омар баласы Тұрсын ел 
арасында батырлығымен,  адалдығымен 
танылып,  дау-дамайға билік те жүргізеді.

 
***

...Кейінгі жылдары Қапалға орыс-казак, 
татарлардың көшіріліп әкеліп жатқаны 
жергілікті халыққа ой сала бастады. Олар 
Қапалға ғана емес, қазақтың сулы, нулы 
Лепсі, Үшарал, Үржар, Сарқан, Тасбекет, 

Арасан, Талдықорған, Қоғалы, Іле, Алма-
ты, Қаскелең, Ұзынағаш сияқты қала, ау-
ылдарына  көптеп қоныстандырылды.  

Кейінірек орнаған Кеңес өкіметі  
«Ұжымдастырамыз, мал-мүлікке бәрің 
ие боласыңдар» деп кедей-кепшікті 
жарылқайтын ниет танытты. Бұрын 
қазақтар мал мен жерін жатжұрттық 
басқыншылардан қорғап қырылса, енді 
голощекиншілердің саясатынан қырылу 
қаупі туды. Ұлттың бас көтеретін ұлдары 
мен зиялыларының көзін жоюдың небір 
қитұрқы айла-тәсілдері ойластырылды. 
Кеңес өкіметі орнасымен «жаптым жала, 
жақтым күйе» деп Алаштың ардақтыларын 
шетінен қырды. Олардың орнына өз 
тұрмыстарын оңдай алмаған, барды 
ұқсатып үйренбеген, білімі, зердесі төмен 
адамдарды басшылыққа қойды. Ондай-
ларды «шолақ белсенді» етудің өзі санаға 
сыймайтын жағдай еді. Маңдайында 
қызыл жұлдызы бар бас киім кигізіп, 

қолына қылыш ұстатқан соң әлгілер бай-
манаптарға қырғидай тиді. Кедей-кепшікті 
«жарылқаушы» кеңес  өкіметіне керегі де 
қазақты қазаққа жау ету еді. 

Билеп-төстеушілердің тағы бір 
мақсаты – қазақты елдік санадан айы-
ру. Бай-кулактарды тап ретінде жою 
науқаны қарқын алды. Ұлтының мүддесін 
ойлағандарға  «ұлтшылдар»,  «тап жаула-
ры», «жікшілдер», «оңшылдар» деген жала 
жабылды. Сталиннің қолшоқпары Голоще-
кин байды да, кедейді де ет, астық өткізуге 
міндеттеді. Салықты төлей алмағандар істі 
болды.  Бай-манаптардың ұрпақтары жер 
аударылды. 

Тұрсынның балалары Жүніс, Қырықбай, 
Жолдықан. Сол Жолдықанды өкімет 
байдың ұрпағысың деп  жер аударып 
жіберді. Осындай шет-шегі жоқ қысастыққа 
шыдамаған қазақтар көтеріліске шығуға 
бел буды. Көтеріліс Ақсу, Қапал,  Сарқанда 
белең алды. Оны жергілікті халық «Бөрібай  
көтерілісі» деп атайды. 

Бөрібай матайдың батыры болған. 
Абылай хан Бөрібай батырдың ерлігін 
жоғары бағалап:  «Есімің Матай елінің 
ұраны болсын!»-депті. Осылайша 
Бөрібай батырдың есімі найман-матай 
елінің ұранына айналған. Найман-матай 
Бөрібайдың есімін естігенде ештеңеден 
қайтпайды.  

Ұжымдастырамыз деген желеумен кеңес 
өкіметі мал-мүлікті тәркілеуге кіріседі. 
Қапал-Баласаз әскери операциясы кезінде  
олар жергілікті халықтан 641 тай-құнан, 
364 түйе, 108 бұқа, 108 сиыр, 603 айғыр, 
барлығы 5621 малды тартып алған. Бұл 
есепке алынғаны. Есепке алынбай айдап 
әкетіліп жатқаны қаншама? Мал халыққа 
бұйырмасын деген ниетпен қызылдар 
қазіргі Ақсу ауданындағы Қызылтаң 
ауылының маңындағы Маңқа деген жер-
ге бар жылқыны жинап, өртеп жіберген. 
Халықты мал «маңқа»  ауруына шалдықты 
деп алдаған. Осындай келеңсіздіктерге 
шыдамаған Бүйен-Ақсу ауданының бас 
көтерерлері 1930 жылғы наурыз айының 
орта шенінде бас қосты. Әңгіме кеңес 
өкіметіне қарсы тұру жайында өрбіді. 
Ертеңінде олар үш отрядты жасақтап, 
үшеуін үш жаққа жіберді. Біріншісі – Арасан, 
екіншісі – Абакумовка, үшіншісі – Ақсуға бет 
алды. Абакумовкаға барған көтерілісшілер 
жергілікті халықтан ұжымдастырамыз деп 
тартып алған жылқыларды айдап әкеліп, 
жарамдыларын мініп, ондағы бірнеше 
орысты өздеріне қосып алды. 

Көтерілісшілердің бір отрядын Тұрсын 
Омаров басқарды. Отрядты соғысқа 
дайындау, көтерілісшілерге атыс-
шабыстың айла-тәсілдерін үйрету, казак  
Петр Черныхқа табысталды. Отрядтың 
құрамында 120 қазақ пен сарқандық 20 
казак-орыс бар еді. 

Арасанға барған топ ет, астық салығы 
осы қарқынмен жүргізіле берсе ел аштан 
қырылып, босып кететінін кеңес өкіметінің 
адамдарына түсіндірмекші болды. Үшінші 
топ Ақсу елді мекеніне кіріп, дүкендерді 
басып алып, көтерілісшілердің керек-
жарақтарын алып берді. Көтерілісшілердің 
бір отрядын Егеубек Жанбаев басқарды. 
Тағы бір отрядқа Ғали Шатырбаев 
жетекшілік етті. Ол Өтебай руынан шыққан 
бай. Көтерілісшілер ақылдаса келіп, 
Ақсуды өздерінің орталық штабына ай-
налдыру керек деп шешті. Олар халық 
арасында «Кеңес өкіметі жойылсын!»,  
«Салықтар жойылсын!», «Тұқым қорын 
жинауға қарсымыз!», «Коммунистерді, 
комсомолдарды соғыңдар!» деген ұран 
тастады. 

Бүлік шыққанын естісімен Біріккен 
мемлекеттік саяси басқарма, яғни, ОГПУ 
көтерілісшілерге қарсы  жазалаушы отряд 
құруды қолға алды. Ақсудағы  көтерілісті 

басу үшін 25 адамнан тұратын отряд 
жіберді. Олардың жетеуінде винтов-
ка, қалғандары аңшы мылтығымен 
қаруланған. Бірақ, жазалаушыларда па-
трон көп еді. 

Жазалаушылар таң алдында 
Ақсуға бір шақырымдай қалғанда 
көтерілісшілермен бетпе-бет кездесіп 
қалады. Олар  қызыл әскердің санының 
көп еместігін білген соң қоршауға алады. 
Барлығын тірідей қолға түсіргісі келеді. 
Бірақ,  түн қараңғылығын пайдаланған 
жазалаушы топ амалын тауып Сарқанға 
қарай қашады. Қоян-қолтық ұрыста 
көтерілісшілердің оншақты адамы 
өледі. Осы әрекеттердің бел ортасында 
Тұрсын төре жүрді. Бас көтергендердің  
қатарында Қалдыбай Қылиев, Егемұра 
Бисембаев, Жүсіпбек Исақов, Ерғали 
Баламұқов, Қиязбек Таскенбаев, 
Мұхамедия Сексенбаев сынды азамат-
тар бар еді. Көтерілісшілердің көрнекті 
басшыларының бірі Мұқаш Жолбосынов. 
Олардың көбінде аңшы мылтығы бол-
ды. Қазақ көтерілісшілерінің арасында 
Тұрсын төредей құралайды көзге атқан 
мергендер көп еді. Бірақ, олар қан төгуден 
қашты. Бейбіт бас көтеру арқылы асыра 
сілтеу мен зорлық-зомбылықты тыйып, 
өкіметке ой салғылары келді. Наурыз 
айының соңына таман көтерілісшілер 
Сарқандағы өкіметке елші жіберіп: 
-«Өкімет орындары қан төкпестен өз 
еріктерімен өкімет билігін де, қару-
жарақтарын да көтерілісшілердің қолына 
тапсырсын!» деген ұсыныс жасайды. 
Жазалаушылар болса, қызыл әскермен 
келісімге келеміз деп қамсыз жатқан 
көтерілісшілерге ту сыртынан келіп,  оқ 
жаудырады. Осы жерде 15 шақты адам 
қаза тауып, 76 азамат тұтқынға түседі. 

Жоғары жақтан тұрғылықты халықты 
күштеп  бағындыру міндеттеледі. Жа-
залаушылар отряды халықты тықсыра 
бастайды. Жан сауғалағандар Балқаш 
көлі жақтағы Жаман, Жамал, Күшікжан 
құмды алқаптарды паналайды. Олар ба-
сында аң атып алып  күнелтті. Кейіннен 
ашыға бастағандар күзен, саршұнақ  же-
уге көшті. 

Көтерілісшілер жауласу ойларының 
жоқ екенін кедей-кепшіктің 
«жарылқаушысына» түсіндіре алмады. 
Олар шама-шарқынша ашыққан халыққа 
көмек көрсетуді көздеді. Сол мақсатпен 
орталыққа алынған малды барымталап, 
түнделетіп ауыл халқына әкеліп беріп 
кететін еді. Сондықтан, елдің қамын 
ойлаушыларға кеңес өкіметі «банды» 
деп ат қойып, айдар тақты. ОГПУ «бан-
даларды» қырудың жоспарын жасады. 
Бұл кездерде аштықтың алды байқала 
бастаған еді. Ақсу ауданының Қоянды 
жайлауында 14-ауыл тұрғындарының 
жағдайы нашарлады. Адамдар астықты 
түп-түгел өткізіп, өздері малдың 
жаппасының арасынан арпа теріп жей 
бастады. Астық егу науқанында өкімет 
тұқымды колхоздарға уақытында беріп, 
жекелерге таратуды  әдейі мамыр айына 
қалдырады. 

Елдің қамын ойлағандарды басып-
жаншу мұнымен тоқтаған жоқ. Енді  
аспанды гүрілдетіп, жусан иісі аңқыған 
даланың берекесін қашырып самолет 
келді. Самолет көтерілісшілерді аспан-
нан бақылап, жердегілерге олардың 
қайда жүргенін хабарлап отырды. 
Көтерілісшілердің күші азая бастайды. 
Аспаннан бораған оқты көрмегендер 
қайда тығылып, кімді паналайтында-
рын білмей дал болады. Осы кезде 
Тұрысбеков Сейдахмет Қытай жеріне 
асып кеткен адамдардан жасақ жинап, 
көмекке келеді. 

Банда аталған топтың ызасын 
тудырған тағы бір мәселе – өкіметтің 
мешіттерді мал қораға айналдыруы бо-
латын. Мешіт қана емес, шіркеулерді 
де мәдениет мекемелеріне ауыстырды. 
Асыра сілтеушілік орыс мұжықтарының 
да наразылығын тудырды. Қызылағаш 
ауылында коммунистерге қарсы ке-
дейлер де көтеріліске шықты. «Шолақ 
белсенді» бір жақтан, аштық екінші 
бүйірден  қысқанда халық қайда бара-
рын, кімнен көмек сұрарларын білмеді. 
Жапа-тармағай  Қытай асуға қорықты. 
Ол жаққа барғанда бізді кім күтіп тұр, 
мыналарыңды қайтарып алыңдар деп 
кеңес өкіметіне ұстап әкеп берсе күніміз 
не болады деген ой қажыған  халықтың 
санасын сансыратты.  Осыдан кейін 
Сарышұға шатқалында  бандылар  (бай-
лар)  кеңес өткізді. Олар өзге елдегі 
жағдайды біліп келу үшін өз араларынан 
өкіл жіберетін болып келісті. 

(Жалғасы бар).

Гүлжан ТҰРСЫН,
облыстық "Жетісу" 

газетінің тілшісі.
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Аңызды аңыз десекте ел аузын-
да шындыққа бергісіз әулие 
– әмбилер  туралы таңдай 

қаға айтар әңгіме жетерлік. Я, тыл-
сым табиғаттың ғажайып құпиясын 
біліп, құдіретімен таңдандырған 
киелі Көтен тәуіп бабамыз солардың 
бірі болса  шыққан тегі Найман, руы 
Ақшора – Шаппа. Ендеше киелі тәуіп 
ауылы Алтынарықтың еңбектеген 
баласы мен еңкейген кәрісіне дейін 
өз үлестерін қосып, Ақшора – Шап-
па елінің береке – бірлігін паш етіп 
Алланың жердегі ақ үйі мешіт са-
лып, өткен жылғы Құрбан айт күні 
жамағатқа есігін айқара ашып 
бергенеді. Осы салтанатқа менде 
қатысып Көтен тәуіп бабамыз жайлы 
аңызға бергісіз үлкендерден естіп ой 
түйіп қайтқан едім.

Енді осы Найман бабамыздан 
Көтен тәуіп бабамызға қайта оралсақ 
тегі – Матай одан Қаптағай ішінде 
Ақшора – Шаппа.  Ал, аты аңызға 
айналған Ақшора бабамызға тылсым 
табиғат күшімен жастайынан құдіретті 
қасиеттер қонған екен. Күні бүгінге 
дейін ел аузында «Жеті өлікке жан 
берген жеті пірге қол берген  Ақшора 
бабам» - деген киелі – сөз әлі бар. 
Ғасырлар бойы ұрпақтан – ұрпаққа 
ұмытылмай жеткен осы қасиетті 
сөздің шығу шежіресіне үңіліп көрелік. 
Аңызға бергісіз бұл оқиға былайша 
өрбиді: - жастайынан талай – талай 
адамдарды емдеп, жазып 
к ө р і п к ел д і г і м е н 
е л д і ң 

Аңызды да адамдар ақиқатпен айтқан

ТЫЛСЫМ ДҮНИЕ

жоғын 
тауып алда 

болар небір оқиғалар 
жайлы болжап біліп айтып оты-

ратын көрінеді. 
Күндердің күнінде ержетіп есей-

ген шағында ағасы Шаппаға алыс 
сапарға баратынын, ел – елді, жер – 
жерлерді көріп әулие – әмбилердің 
басына түнеп тәу етіп, тіпті Нұх 
пайғамбардың кемесі тоқтаған тауға 
баруға аян бергенін айтады. Кім біледі 
ұзақ сапарға кетіп ұзақ жылдар көре 
алмай қалам ба деп ойлады ма екен 
ағасы Шаппа бұл сапарға жіберуден 
бас тартады. Ақшора бабамыздың 
өзіне ерік бермеген құдіретті бір күш 
бір күні бір түнде ұзақ сапарға жете-
лей алып кетіпті. Таңертеңгісін ағасы 
Шаппа тұрса інісі Ақшора орнында 
жоқ екен. Міне, осы оқиғадан соң ел 
арасында Ақшора Шаппа ағасына 
өкпелеп ұзақ сапарға кетіп қалыпты 
деген сөз қалған.

Арада жылжып талай – талай жыл-
дар өтсе де інісі Ақшорадан бірде 
– бір хабар болмапты. Ақыры інісіне 
деген сағыныш сезімі от боп тұтанған 
Шаппа бабамыз інісін іздеп өзі де 
ұзақ жолға аттанып кетіпті. Қайда, 
қай жақта жүргенін білмесе де барған 
жерінің елінен бойына шипагерлік 
баяны қонған, құдірет иесі бар киелі 
інісін іздеп жүргені жайлы сұрастыра 
беріпті. Бір жоқты бір жоқты таба-
ды  дегендей  ақыры сақалы белуа-
рына түкен көпті көрген бір қарияға 
жолыққан екен. Қария да ел – елді 
аралап емшілік жасап жүрген дана 
болса керек. Ол кісі өз әңгімесінде  
Қап тауының басында бір адам 
бар дейді. Ол  адам таң намазында 
ұшар шыңға шығып намазын оқып 
болған соң жеті қадам жүріп барып 
көзден ғайып болып кетеді екен. Оны 
сол тауды мекендеп жатқан жалпақ 
жұрт таңдай қаға айтқан еді. Ондағы 
жұқпалы дерт жайлаған талай ауыл – 
елді емдеп жазған да көрінеді. өхъ

Мен өзім де жолығуды көздеп таң 
сәріде бір көрдім де кездесе ал-
май қапыда қалдым, сәл намаздан 
кешігіппін. Егер сен сол адамды 
көрсең намаз оқыған сәтін аңдып жат-
та бітер кезінде белінен шап беріп 
құшақтап ал да жіберме. Егер сенің 
інің болса саған жібір. Өйткені, он-
дай қасиет қонған адамды ешкім де 
ұстап тұра алмайды және ол көрінбей 
кете барады дейді. Осымен әңгімені 
тәмамдаған екі жолаушы екі жаққа 
сапар шегіп жүріп кетеді. Аз жүрді ме, 
көп жүрді ме кім білсін  Шаппа баба-

мыз шаршап бір талдың көлеңкесінде 
жантая жатып дем алғанда інісінің Нұх 
пайғамбардың кемесі тұрған тауға ба-
руым керек деп аян берді деген сөзі 
есіне сап ете түседі. Дереу орнынан 
атып тұрып, дана қария айтқан тауға 
жетуге асығып бағытын сол жаққа 
бұрады. Ақыры Қап тауына да жетеді. 

Ел аузында Ақшора бабамыздың Қап 
тауында болғандығы жайлы әңгіме көп. 
Ал осыдан біраз жыл бұрын «Лениншіл 
жас» газетінде (қазіргі «Жас Алаш» 
газеті) Нұх пайғамбардың кемесі оның 
тақтайлары осы Қап тауының мұздақ 
басынан табылып, американдық 
ғалымдармен бірге зерттеліп анықталып 
отыр деген дәйекті дәлелдер мен үлкен 
мақала жариаланған еді. Ал, біздер Нұх 
пайғамбар кемесі Қазығұртта қалған 
деген сөз жолдарына да сенеміз. 
Сондықтан, екі дәлелді дәл айта 
алмағандықтан оған талдау жасамай-
мыз (авт.)

Ақыры таңғы намазын оқып жатқан 
адамды алты күн аңдып, жетінші 
күні Аллаға сыйынып белінен шап 
беріп тас қып құшақтап алады. Намаз 
оқыған адам намазын бұзбай арқасына 
жабысқан алып тұлғалы адам мен бірге 
ауырсынбай – ақ намазын аяқтап тілге 
келіп, мен құддіретті бір күштің әсерімен 
кеткен едім, бірақ іздеп тауып 
келеріңе сендім,-
д е п 

а ғасын 
құшақтап ұзақ 

көріскен көрінеді. Екі 
бауыр бұдан былай ажырамасқа 

серт беріпті. Күні бүгінге дейін қай елсің 
десе екі бабамызды бөлек – бөлек ата-
май Ақшора – Шаппамын,-дейді бұл 
елдің еңбектеген баласы мен еңкейген 
қартына дейін осыдан – ақ Ақшора 
Шаппа бабамыз туралы аңызды 
шындыққа бір табан жақындығын 
аңғару қиын емес. Сонымен ағайынды 
екі бауыр ел шетіне жеткенде жаппай 
ауру жайлаған бір ауылдың үстінен 
түседі. Тіпті 9 үйдің жанұясы індеттен 
жан тапсырыпты. Осыны көрген Шап-
па бабамыз інісі Ақшораға – сен талай 
жыл елден жыраққа кеттің, көпті көрдің, 
көпті емдеп жаздың, жеті қат көк пен 
жеті қат жер астының сан құпияларына 
көз жеткіздім деген әңгімелер айттың, 
мына жұртқа қандай септігің бар деген 
екен. 

Сонда аттан қарғып түскен Ақшора 
інісі шылбырды ағасына ұстата беріп 
қолындағы қамшысын аспанға үйіріп 
белгісіз тілде, белгісіз дұғаларды оқи 
жөнелгенде әп – сәтте ауыл үстінде 
үрейлі құйындар пайда болып күннің 
көзін көлегейлей беріпті. Дәл сол сәтте 
Ақшора бабамыз өліктер жатқан қатар 
– қатар қостарды шетінен қамшының 
астынан ала бастапты. Үрей билеген 
ауылдың иттері қыңсылап, жан – жа-
нуарлары жым – жырт бола қалып, әр 
үйден өліктердің ербиген – ербиген 
сұлбалары көріне бастайды. Мына ке-
ремет сұмдық көріністі қарап тұрған 
ағасы Шаппа да інісінен тағыда айыры-
лып қалам ба деді ме екен жүгіріп жетіп 
інісі Ақшораны шап беріп ұстап мына 
үрейлі кереметіңді тоқтата ғой деп ары 
қарай қостарға жібермепті. Өзіне – өзі 
әзер келген Ақшора інісі Шаппа ағасына 
қап, бекер тоқтаттыңыз қалған екі үйге 
де жан берер едім, – деп талықсып кет-
кен көрінеді. Содан бері өлік жатқан 9 
үйдің жетеуіне жан берген Ақшора ба-
бамыз туралы «Жеті өлікке жан берген, 
жеті пірге қол берген» деген дана сөз 
әлі бар.

Міне, ел  сыйынып, құдірет қонған 
Ақшора бабамыз туралы ел аузындағы 
тағы бір ұмытылмаған аңыз – ол киелі 
бабамыз қайтыс болғандағы мына 
оқиға екен. Ақшора бабамыз қайтыс 
болғанда алыс – жақын ел арулап жер-
леуге апарамыз деп жатқанда белгісіз 
бір аппақ нар түйе келіп бабамыздың 
үйінің маңына шөгіп жатыпты. Әркім 
әркімдерден сұрастырса кімнің түйесі 
екенін ешкім білмейді. Жиылған жұрт 
Ақшора бабамыздың мәйітін сыртқа 
алып шығайын деп жатқан қазақ 
үйге кірсе сүйегі орнында жоқ бола-
ды. Дүрліккен ел сыртқа шықса үйдің 
қасында шөккен ақ нар түйе де жоқ 

дейді. Күні бүгінге дейін Ақшора баба-
ны ақ нар алып кетті деген дәйекті сөз 
қалған. Өйткені әлі күнге баба жатқан 
бейіт орны белгісіз. 

Енді осындай аңыздарды 
жақындатқан Ақшора бабамыздың 
тікелей ұрпағы, бергі заманда өмір 
сүрген киелі Көтен Тәуіп бабамыз бо-
лыпты. Осы бабамыз өмірге келерде 
әкесі Байқотанның үйінің жанына бөтен 
ақ нар келіп шөгіп жатқан дейді. Ақшора 
бабаларын алып кеткен ақ нар туралы 
аңыз естерінде мәңгі сақталып қалған 
туыстары шошынып, тездетіп жиналып, 
ақыл – кеңес құрып, сірә мына өмірге 
келейін деп жатқан бала қасиетті болуы 
мүмкін, өйткені біздің бабамызды да ақ 
нар алып кетті ғой, сондықтан дұрыстап 
дұғасын оқып, баланың атын бұрыс қою 
керек. әйтпесе ақ нар алып кетуі мүмкін 
деп іштеріндегі ең үлкен қария азан 
шақырып Көтен деп атын қойған екен. 
Сол уақытта шөккен ақ нар да орнынан 
тұрып, ұзап барып жоқ болып кетіпті. 
Кім біледі әлде керісінше Ақшора 
бабамыздың киесін балаға сол 
ақ нар қондырып кетті 
ме? Бұл 

тыл-
с ы м 

құпияға ешкімде 
нақты жауап айта алмайды. 

Бұл осыдан шамамен екі ғасырдан 
астам бұрын болған оқиға көрінеді. Зер-
делеп қарасақ аңыздың ұмытылатын 
уақыты емес деп айтуға әбден болады.

     Бұл елді мекенінің өзіндік осындай 
шежіресі бар. Оның бәрінің де көңілге, 
санаға ой салар тәрбиелік мәні өте зор. 

***
Найман бабамызм жайлы былайша 

ой өрбіді: -
Атасы өз үйіне бет алғанда,
Айсұлу зәрін көрді тұра салып.
Зәр тиген жер қалыпты  опырылып,
Бетіне білеуленіп көбік тұнып.
Болжады қуат барын шал бойында,
Бір перзенттік болар деп көріп тұрып.
Сөз салды атасына «қатын алсын»,
Перзент кештік қылмайды деген 
                                                    сөз бар,
Тұтанып өліп қалған оты жансын. 
Найман шал көңілі сенбей өз бойына,
Келіннің қарай берді ыңғайына.
Иесіз қалған дәулетті айдап беріп,
Бір қызды кіргізіпті шал қойнына.
Деген сөз қыз атасын малдан сұра
Айып тарт, асқан жасқа, малға  шыда.
Қартайып қыз дәуренін білмесең де,
Кедергі қыз алуға болмас сірә.
Қуанып Айсұлу жүр көңілі сөніп,
Болжауына сенімді етпей күдік.
Найман шал тағдыр жетіп қаза бопты,
Бірақ түн, бірақ кезек өмір сүріп.
Сол күнде Найман ата сексен бесте,
Сонда да қалдырыпты өмір серік.
Қызына Найман шалдан жүкті қалған,
Халық аузы дуалы, емес жалған.
Толғанда айы – күні бір ұл туып,
Айсұлу асырауға өзіне алған
Қойыпты Сүгірші деп ұлдың атын,
Тілепті көрсетпе деп жаман атын
Жасаған өмір беріп, өнім беріп
Шығарсын өшіп қалған Найман атын.
Айсұлу Сүгіршіні бақты баптап,
Тигізбей желден лебіз, күннен аптап.
Бойға тұмар, басына үкі тақты
Қалсын деп тілмен көзден аман 
                                                     сақтап.
Арғынның балалары бөлек ауыл,
Немере шуақпенен бәрі бауыр.
Жолымен Нәменгерлік аламыз деп,
Сөз айтты Айсұлуға нелер ауыр.
Шыдамай ағайынның зорлығына
Тілеуін жас баланың тілеймін деп,
Айтқызды өкіл салып барлығына.
Қарамай Айсұлудың өкіліне,
Салыпты қара күштің өкіміне
Тәлкектеп сылтауыңмен кімді 
                                             алдайсың,
Тимек боп жаңа туған жетіміңе.
Айсұлу қапаменен бүгіледі.
Арғынның ұлдарынан түгіледі.
Баласы Ақарыстың Үйсін бидің
Алдына арыз айтып жүгінеді.
Мен үшін Арғын ұлы қылды егес,
Тоң мойын, өңеш дойыр сөзге көнбес.
Бекарыс аруағымен келдім сізге
Туысқан атамменен немерелес.

Жасырмай ойына алған сөздің 
                                                   шынын
Найманның шаңырағын көтерем 

деп
Сөз еткем тақсыр айтшы, жөн бе 
                                                   мұным.
Өшкен түтін тұтанса ел өспей ме
Қураған шөп көгерсе жер өспей ме,
Жесір малын жегенмен желін 
                                     толмас.
Бекарыстан бір түтін және 
                                өшпей  ме.
Үйсін би мына сөзге ерігендей,
Өткен күн көз алдына көрінгендей
Алтайдың әйел құрлы ақылы жоқ
Озбыр, зорлық мына 
                    істен жерігендей.
Ризамын шырағым ақылыңа
Қор етпен келте, тексіз жақыныңа.
Ақ ниетің арманың қабыл болсын.
Деді де бата берді ақырында.
Арғынды шақыртыпты 

тұстасым деп

Түсінсін 
мына сөздің 

нұсқасын деп,
Келмесе тең ағайын менде, ол 

да,
Алты ұлын ақылымен ұстасын деп.
Арғын – Найман емшектес  
                                        Бекбарыстан, 
Қанын ішіп, сүйегін құспасын – деп.
Зорлық жоқ Айсұлуға бердім ерік,
Жүремін сырттан шолып, біліп –  
                                                     көріп. 
Жас өседі, қайнысы түтінге ие.
Болмасын кекесінді ойда желік.
Үйсін би ағайыннан қылды қауап,
Бір қиянат істер деп ебін тауып,
Қорғауға Көкжарлыны қосып берді,
Хабарлап тұрғайсын деп 
                                     ауық –  ауық.
Ата қыл ата орнына Көкжарлыны,
Әншейін жәй адамдай көрме мұны.
Жем қылмас жат адамға тірі  жүрсе,
Жасынан белгілі еді маған сыры.
Айсұлу Көкжарлыны алып келді,
Жайына сырттан сұрап қанып келді.
Құрметтеп ата орнына отырғызып,
Тоқалын Найман ата алып берді.
Найманның іште қалған Сүгіршісі,
«Ата» - деп құрметтейді үлкен – кіші.
Қанаттыға қақтырмай мәпелейді,
Басқамен Айсұлудың болмай ісі.
Сүгірші жігіт болды жылқы бағып,
Сайрандап, саяхаттап түлкі қағып.
Он бестен он алтыға шыққан кезі,
Күн жетті сыналатын жігіт бағы.
«Асылды асыл тартады» деген 
                                                  бар ғой,
Бір қыз сырттан торып 
                                    моншақ  тағып.
Кез болды жылқы өрісте 
                                                амандасты,
Жан екен ақ маңдайлы, қара қасты.
Желіктірмей қоя ма албырт жастық,
Екі жас «махаббатың кілтін  ашты»
Айсұлу естіп білді істің жәйі – мәнін,
Үміттің жоғалтым ба тәтті дәмін.
Жесірлеп күтіп жүрген 
                                  мен бейбақтың,
Кім білсін отты арман, қасірет халін.
Бұл хабар жеткен екен Айсұлуға,
Апыр – ай келер ме екен Айсұлуға,
Айырылдым біреуінен қапияда,
Үш асылым бар еді бұл жігітте.
Бұл істі жасырғанмен халық естір,
Одан да бата берсін тілектестер,
Шақырып Көкжарлыны, қыз енесін, 
Ақылмен түсіндірді бұл кеңесті.
Жинандар туыстарды молдасын да,
Бата беріп енді мені некелестір.
Бәйтерек нәрі кетсе қуармай ма.
Жас жетсе кәрі құрсақ суалмай ма.
Тілегім қабыл болып, бағым жанса,
Атамның шаңырақ оты оңалмай ма.
Сары қарын Айсұлудың 
                            болған шағы,
Сонда да бейбақ жаннын гүлдеп 
                                                          бағы.
Кешікпей жүкті болып бір ұл туды,
Оңалды үміт, жанданды болашағы...

Дәурен ДҮЙСЕНОВ,
Жансүгір – Алматы.
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Мәңгілік ел - Қуатты Армия

Биыл, «Есқожа баласы Төребаймын, 
әнге де, өлеңге де сайма-саймын» 
деген, шартарапқа әйгілі болған 
Есқожаұлы Төребай ақынға 175 жыл то-
лады. Есқожаұлы Төребай ақын 1844 
жылы сәуір айының басында бұрынғы 
Жезқазған облысы, Жаңарақа ауданы, 
Жеңіс қой совхозына қарасты Жуан ана 
мазарына таяу жерде өмірге келген. 
Анасының есімі Балым. Ауыл молда-
сынан оқып, хадимше хат таныған. Діни 
білімін Керей, Ашамайлы Сарымолда 
Ноғайбекұлы ұстаздан 15 жасқа дейін 
оқып жетілдірген. Семей, Қызылжар 
жағында жәрмеңкелерде жүріп орыс-
ша тіл үйренген. Шежіреге бой ұрсақ, 
шыққан ататегі Кіші жүз – Алшын - Жетіру-
Жағалбайлы – Лез – Бұлди - Өмірәлі – 
Тайкешу – Бөшік – Алданазар – Жұлдыз 
- Бекей. Есқожа мен оның әкесі Бекей 
орта шаруа, екеуі де әнші, домбырашы, 
қобызшы, сыбызғышы, атбегі, құсбегі, 
мерген адамдар болыпты.

Бекейдің әкесі Жұлдыз Алданазарұлы 
жүзбасы, одан мыңбасы болып, Сырым 
Датұлының көтерілісіне қатысқан ірі 
жауынгер, сардардың бірі болған екен. 
Бекей ағайындарын бастап Көтібар ба-
тыр,  одан Исатай-Махамбет бастаған 
көтеріліске қатысады. Бекей мерген 
бастаған жұрт Арғын ішінде Қуандықтың 
басты адамдарынан қоныстануға жер 
сұрайды. Жаңарқадан қыстаулық қоныс 
беріледі. Ол жерлерді 1838-1844 жыл-
дары мекендейді. Төребай ақынның 
төрт айлық мерзімінде қол жинап 
жүрген Кенесары ханның інілері Ержан 
мен Наурызбай үгітіне еріп, Алатауға 
Кекіліксеңгір жотасына көшеді. Бекей 
мен Есқожа Кенесары хан бастаған 
ұлт-азаттық көтерілісіне қатысады. Ке-
несары қаза тапқан соң, Сарыарқаға 
өте алмай, Сұлтан төре Нұралыұлының 
шақыруымен Жетісудағы Жалайыр елі 
ішіне келіп қоныстанады. Ол туралы 
ақын Сара:

«Ауылың Шудан бері асып келген,
Жүніндей жабағының жасып келген.
Манаптар Кенекеңді өлтіргенде,
Шошынып Қырғыздардан қашып кел-

ген», - деректейді.
1847 жылы күзде көшіп келген отыз 

үй Жағалбайлы өсіп-өніп, 1900 жылы 
140 шаңырақ болады. Ақын Сара: «Жүз 
қырық үй Жағалбайлы кірме елсің», - 
деп растап береді. Төребайдың ақындық 
атағы 13 жасынан шығады. Ол Тезек 
сұлтаннан 1861 жылы Ниязбек деген 
ағайынын «ұры» деп ұстағаны үшін, 
жоқшы болып іздеп барып, тапқыр өлең 
арқауында құтқарған білік. Наймантай, 
Ешбай төрелерге «мен қазақ - ағашпын» 
деп, жоңқалауға дес бермеген алғыр. 
Үш жүзге мәлім Байқошқарұлы Түбек, 
Бабатайұлы Дулат ақындарға еріп, 
соларға шәкірт атанып, ел аралап, 
ән салып, сауық құрады. Түйе палу-
ан Қожағұлұлы Біржан салдың тобына 
ерген асыл. Біржан салдың өнегесін, 
тәлімін алған тәлімгер. Ғұмырында Ма-
тай Толғанбай, Садыр Құл, Жалайыр 
Бақтыбай ақындармен дос, жақсы қарым-
қатынаста өскен жүйрік. Ел ортасында 
өжет, шешен, сыншы, әнші,  жыршы, 
ақын, күйші, қобызшы, ел арасындағы 
сарапшы би атанған қастерлі жан. 
Саяқбайұлы Мәулімбай ақын:
«Елінен Жағалбайлы бұ да шыққан,
Шешен боп, өтіп еді  Төребай да»,-дейді.

Ел басқарған төрелерден Шыбын-
ды қыстауын, Сарыноқай жайлауын 
билікпен кестіріп алған аршын. Жер, ел 
тарихын жақсы білген. Лепсі, Балқаш 
өңірін Жиделы - Байсынға теңеген. 
Төребай басқарып, қамқор болған отыз 
үй Жағалбайлы Жетісуда өсіп-өніп, жүз 
қырық түтінге жеткені мәлім. Төребай 
ақын Ақпанбай, Бәйімбет, Шүкей, Мәйке, 
Сара ақындармен айтысып жеңген 
дүлдүл.

Төребайдың шығарған бірнеше күйлері 
болған. Соның ішіндегі «Опай-топай» 
күйі қолды болып, қазір «Бозінген» деп 
аталып, Т.Момбековтың күйі делініп жүр. 
Төребайдың «Опай-топай» атты күйі гене-
рал Колпаковскийдің пәуескесіне жегетін 
үш боз атқа арнап шығарғаны екен. Күйді 
«Бозінген» дегізбей, «Опай-топай» деп 
атап, Төребай ақын иесіне қайтарса 
әділ болар еді. Себебі «Бозінген» күйінің 
әуезінде не ботаның, не түйенің жүрісі, 
бүлкілі, дыбысы жоқ.

Шоқан Уәлиханов қайтыс болғанында 

Мырзағұлұлы Толғанбай ақынның 
«Көңіл» үлгісімен Төребай ақын төрт түрлі 
нұсқада «Жоқтау» шығарып арнайды. 
Оны «Айсараның зары» деп атаған екен. 
«Шоқанға» деген өлеңінде Төребай ақын: 
«Тегіңді айтып, түстеуге жасқанушы ек,
Атын атап, келгенде мақтанушы ек.
Ғылым, өнер сүрініп, ажал жеңді-ау,
«Аужар», «Жоқтау» бір жылда 
                                  қатар келді-ау.
Тәңірдің бұйрығына шара бар ма?
Алты Алашқа өлімін қиын тиді-ау»,-дейді. 
Төребай ақын Шоқанның жаназасына 
қатысып, сүйегіне түскен, бірегей арда, 
таза жан.

Төребай ақын Ибраһим Құнанбайұлын 
да көріп, араласқан тұлға. Абай қайтыс 
болғанында оған арнаған «Ыбрайға» де-
ген өлеңінде:
«Айрылдық дара туған данышпаннан,
«Мыңмен жалғыз алысқан» 
                                  арыстаннан.
Біз сорлы, кімге кінә таққандаймыз,
Түк түспес қайғырғаннан,  қамыққаннан», 
- дейді.

«Төребай мен Сара» айтысы. Айтыс 
мәтіні 1988 жылы «Жазушы» баспасы-
нан жарық көрген «Айтыс» жинағының 
екінші томынан орын алған. Жинаққа 
енген айтыс мәтінінің кей шумақтары 
алынып, өзгерген жерлері де бар. 
Мағынасы ретсіз өзгеріске түсіп, ұғымға 
келмейтін тұстары да кезігеді. Қаратай 
Биғожаұлы, ғалым Т.Сүлейменов ел-
ден жинап - теріп, ғылым академиясы-
на өткізген қолжазбада «Төребай мен 
Сара» айтысының мәтіні толыққанды, 
түсінікті келеді. «Төребай мен Сара» 
айтысы 1900 жылы, қыркүйек айында, 
Тәнеке батырдың ұлы Қожабектің от-
ауында өтеді. Төребай ақынның кіші 
қарындасы Ақданапия (Дәпи) Қожабек 
болыстың әйелі. Яғни, екі жақ Қыдыралы 
мен Жағалбайлы құдандалы. Ақданапия 
Нүсіпбекке босанып, шілде тойына 
Төребай ақынды Қожабектің ағасы 
Есімбек арнайы шақыртып алдырта-
ды. Төребай бұл кезде 57 жаста. Үйсін 
мен Найман арасындағы араша би кезі. 
Төребай өзімен бірге туысы, атқосшы, 
өнерлі шәкірті Кебенекұлы Сейдахметті 
ерте келеді. Өйткені, 28 жасынан ел

билігіне араласқан Төребай ақын 
«әуре, балпылдауым ұят» деп, 
ақындықты қойып кеткен екен. Төребай 
ақын «мені қинамаңдар» деп безеуреп, 
өлең айтуға қолқа салғанға көнбейді. 
Есімбек пен Қожабек айла-шараға басып, 
көршілес, Тасыбай елі, Ақешкіден ақын 
Сараны алдыртады. Ақын Сара 48 жаста. 
Ақын Сара Төребай ақынды «құда деп 
сендей қуды құрметтепті», «білместен 
қаңғыма Алшын келген шығар» деп ша-
мына тиіп, өзімен айтысуға итермелейді. 
Шәкірті Сейдахмет «еруліге қарулы» деп 
Төребайды айтысуға көндіріп бағады. Сол 
кезден ел ішінде «Төребай мен Сараның 
әншілігі артық» деген сөз қалған. Төребай 
ақын «батасын Біржан салдың мен де 
алғанмын» деп бастап, «өзіңді Бекбайға 
қосып, бата беріп, білемін Біржан сені 
құтқарғанын» дей келе:

«Дәл сені Маман, Толқын еткен мазақ,
Көрсетпек болған саған түрліше азап.
Ояз бен Біржан салдың достығынан,
Сен болдың Жиенқұлдан мүлдем азат», 

- деп тоғытады. Төребаймен айтысқанда 
ақын Сара «жасым бар қырық сегіз, жы-
лым сиыр» деп айтады. Бұл айтыста 
Төребай ақын Сексенбай батыр туралы 
дәл айтып, Сараны жеңеді.

Есқожаұлы Төребай ақын 1911 жылы, 
қазан айында алпыс сегізге қараған жа-
сында қыстауы Шыбындыда өмірден 
өтеді. Шыбындыдағы Бекей қорымына 
жерленеді.

Төребай ақынның өмірі, қоғамдық 
қызметі, шығармалары мен зерттеуі 
тоқырап қалды. Бастамасын Қаратай 
Биғожин, Т.Сүлейменов жасаған еді. 
Фольклортанушы Кәдіржан Жексенұлы 
біраз Төребай ақын мұраларын жинады. 
Бірең-сараң деректер «Сегіз сері» атаулы 
әдеби еңбекте келтірілген. Төребай ақын 
туралы қомақты еңбек 2012 жылы Өкітай 
Ахметов пен Маралбек Мейірбеков 
шығарған «Алшын Төребай» кітабы ғана.

«Төребай, Төлеу, Тезексіз, Толғанбай, 
Бодау, Түбексіз - бозбала қалай жетілер» 
демекші, жүздің бірі мақтаныш, мыңның 
бірі қуаныш, көпке жұбаныш жасап, 
Есқожаұлы Төребай ақынның 175 
жылдығын «Рухани жаңғыру» барысында 
атаусыз қалмаса екен демекпін.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Алшын Төребай 
ақын

(1844-1911ж.ж.)

Егемендікті, Қазақстан Республика-
сы аумағының  тұтастығы мен ұлттық 
мүддені қорғау - біздің армиямыздың 
және  Күштік құрылымдардың  басты  
бағдары. Тәуелсіздіктің  алғашқы  жыл-
дарында елімізде жоғары санатты, 
білікті сардарлар аз болды. Тұңғыш 
Президентіміз әр сарбазды  жігерлендіре 
отырып, айбынды армия құрды. Қарулы 
күштердің әскери қызметшілері ұдайы 
жауынгерлік әзірліктерін жоғары 
деңгейде ұстап, кәсібиліктерін арт-
тыра отырып, Отан алдындағы 
конституциялық борыштарын лайықты 
түрде атқаруда.   

Бүгінде  біздің  Күштік құрылымдары-
мыз заманауи техника мен техноло-
гияны меңгерген. Олар кез келген 
қауіп-қатерге қарсы соққы бере алатын 
айбынды әрі мобильді күшке айналды. 
Жауынгерлік  даярлықтың  көптеген  ірі  
ауқымды шаралары, ел басшылығы мен 
беделді халықаралық сарапшылардың 
жоғары баға беруі – осының айқын 
дәлелі. Өйткені, бірегей мемлекеттік 
әскери-техникалық саясатты жүзеге 
асыруда, халықаралық ынтымақтастық 
пен бітімгерлікті  ұстанатын  елдің сап 
түзеген әскеріне, оның жауынгерлік іс 
– қимылы мен  әлеуетіне әртүрлі оқу- 
жаттығулар мен шараларда көздері 

жетіп жүр. Осы орайда,  еліміздің Қарулы 
Күштері қатарында  келісімшарт бой-
ынша әскери қызмет атқарып жауын-
гер – сарбаздарымыздың  ерен еңбегін 
ерекше атап өткен жөн. Мәселен, өткен 
жылы «Батыс - 2018», «Жауынгерлік 
бауырластық» және «Бейбіт миссия» 
сынды ірі ауқымды оқу-жаттығулар, 
ғаламат  жауынгерлік парад, Армия 
халықаралық ойындарында сәтті өнер 
көрсетуі, тағы басқа да көрсеткіштер, 
келісімшарт бойынша әскери қызмет 
атқарып жүрген жауынгерлердің  де 
қатысуымен өтуде. 

Келісімшарт бойынша әскери 
бөлімдерде әскери қызмет атқарып 
жүрген сарбаздар қатарына кіру 
жұмысы, аудандық қорғаныс істері 
жөніндегі  бөлімі  арқылы жүргізіледі  
және  жыл санап сарбаздар қатары 
толығуда. 

Келісімшарт бойынша әскери қызмет 
атқаруға ниет білдірген азаматтар, Ақсу 
ауданының қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі арқылы Талдықорған қаласының 
әскери гарнизонында орналасқан 
әскери бөлімдерге қабылдана алады. 
8-728-32-2-19-18, 8-728-32-2-20-29 бай-
ланыс телефондары арқылы ақпарат 
алуға болады.                 

Біз Қазақстан жерінде тұрып келе жатқан, әр ұлттың баласы тәуелсіздігімізді 
нығайту үшін бір шаңырақ астында,  бір мақсат, бір мүддеге жұмылып, тату - 
тәтті тіршілік кешіп келеміз.

Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде 
«Жаңа қоғамға өтудің, қуатты мемлекет құрудың негізгі тетігі – саяси тұрақтылық» 
- деген болатын. Осы берекеміздің арқасында, әлемдік қауымдастық таныған 
іргелі елге айналып отырмыз. Біз бірліктің, ішкі саясаттағы прагматикалық 
бағыттың арқасында  халықаралық  жоғары дәрежеге ие болдық. Ішкі саяси 
істерді  құрып жатқан біздің модель, біздің елдегі ұлтаралық қарым-қатынас  
уақыттың  өзімен  сыналып, бүгінгі  таңда  басқаларға үлгі болып келеді.

Еліміздегі татулық пен тұрақтылық, этникалық тілдер мен мәдениетімізге   
Қазақстан халқы Ассамблеясы ерекше көңіл бөлуде.

Біз халықаралық қоғамдастыққа  бейбітшілік пен келісімнің барлық 
құндылықтарын ілгерілетуге тырысамыз. Қазақстан жері өркениеттер 
диалогының орнына айналды. 2003 жылдан бастап Елордамызда тұрақты 
түрде  съезд өтіп, оған  барлық әлемдік өкілдер қатысуда. 

Қазақстан жерінде тұрып жатқан әрбір ұлт өкілдерінің мақсаты - еңбек етіп, 
нық сеніммен алға басу. Тұрақтылық пен келісімде өмір сүріп, ұлтаралық  
бірлікті нығайту үшін, әр ұлт өкілдері өз борыштарына  адамгершілік  тұрғыда  
қарап, үлес  қосуы  керегін түсінуі  қажет. Сонда ғана, біздің тату тірлігіміз, биік 
белестер мен асқан асуларға қол жеткізуге мүмкіндік алып, жалғаса береді.

                           
АУДАНДЫҚ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ 

ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ.

Татулықты ту еткен 
- халықтар достығы



.
Жамау Бұхарбаевтың туғанына - 70 жыл!

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ2 тамыз 2019 жыл

Самародный сары алтын,
Саудасыз берсең алмайды.
Саудыраған жезіне. 
Саудырсыз сары қамқаны, 
Садаға кеткір сұрайды, 
Самарқанның бөзіне.

АБАЙ ХӘКІМ.

КІРІСПЕ
Басын ашып алайық. Қай - қай 

өнер туындысы болмасын адамды 
белгілі бір деңгейдегі рахатқа бөлейді. 
Түсініксіз де тәтті сезімге бөлей 
алған туынды ғана – өнер деген атқа 
лайық! Асылында осылай. Поэзияға 
да осындай критерийлер таңсық 
емес. Жүректен шыққан өлең мен ми-
дан шыққан өлеңнің арасында көзге 
көрінбейтін, бірден байқала бермейтін 
бір асау сезім бар. Оқып отырғаныңда 
желке тұсыңды шым еткізе алмаса, 
оның несі өлең?! 
Мейіріммен қарайтұғын мөлдіреп,
Мойыл көздің шарасында – тас тұмар,
Қайран ақын қайғы кешіп өлді деп,
Қарашыққа қалтыраған жас тұнар. Бұл 
– Жамау БҰХАРБАЙ есімді ақынның 
өлеңі. Қолымда қаламгердің «Пері 
қызына хат» өлеңдер жинағы түскелі 
бірнеше айдың жүзі болды. Жата-
жастана оқымасам да кемінде үш 
қайырғанымды білемін. 

«Қиын кезде халыққа жамау болсын 
деп есімін ер әулие Еңсебек қойған, 
қазақ көгінде жүз жылда бір туатын 
жарық жұлдыздардың бірі болар деген 
үмітпен қарайтын Жамау елдің жоғын 
жоқтаған азамат, адуынды ақын еді. 
Шығар биігіне жете алмай өмірден ерте 
өтті. Көзі тірісінде тапсырған кітабы 
енді еске алғанда оқитын ескерткіш 
болып қалды» деп жазылған екен кітап 
басында. 

Ақынның махаббат тақырыбындағы 
өлеңдерінен басталған жинақтың ба-
сым бөлігі балладалар мен дастан-
дардан тұрады. Балладаларындағы 
сарын, оқиға желісі, шиеленісуі мен 
қорытындысы таза өмірден алынғаны, 
мидың ештеңені алып-қоспағаны 
көрініп-ақ тұр. Бәз балалық шақ. Шы-
найы оқиға. Өмірден алынған желі. 
Бәрімізге таныс ауыл тынысы. Ақсақал 
ақылы. Әкелер мінезі. Аналар жасы. 
Бәрі-бәрі жып-жылы жарасым тау-
ып, тып-тыйнақтай тізіліп, рет-ретімен 
жалғасын тапқан. Алып-қосары жоқ. 

БАЛҚАШ БАЛЛАДАСЫ
Қазақ әдебиетінде «соғысқа дейінгі» 

һәм «соғыстан кейінгі» деген екі үлкен 
кезең бар. Осы кезеңдерге сай екі үлкен 
буын бар. Жамау ақын соғыстан кейінгі 
буын өкілі. Бұл ақын шығармаларынан-
ақ менмұндалап көрініп тұрады. 

Желемік боп тұрды ертемен,
Жағы үрпиіп қараша.
Жанын соғыс оты өртеген,
Ауылда аздау тамаша. Балқаш бал-

ладасы осылай үрейлі де суық баста-
лады. 

Поэзияда «күз» бен «көктем» деген 
мезгілдер айтырлықтай рөл ойнайды. 
Күз – табиғатпен бірге сезімдердің 
де тоңалатын, адамның бәрі белгісіз 
бір мұңның жетегінде жүретін мезгіл. 
Күздің қара суық желін, күңіренген 
аспанын, сұстанған кейіпін «Жағы 
үрпиіп қараша» деп бір ғана жолмен 
бере салу – екінің бірінің қолынан келе 
бермес, ойына орала бермейтін теңеу. 
Талайдың болашағын жұтып қойған 
соғыстан кейінгі қай ауылдың болма-
сын сиқы осындай еді-ау (бұны көркем 
шығармалардан анық білемін). Осы-
нау тым көңілсіз табиғат картинасын 
бірінші шумақтан оқырман көз аплдына 
шебер жеткізе білген автор: –

«Жесір жылдар азынайды,
Жетім айлар қыстығып.
Кетіп жасыл азы зайғы, 
Қара ормандар құшты ымырт» деп 

жалғастырады. «Қара орман» дегенді 
қара халық деп түсінсек, «жесір жыл-
дар» мен «жетім айлардың» көз жасы 
суалып, тіршіліктің түрпідей қамытын 
мойындарына кезек киісіп, тағдырдың 
күс қолынан талай таяқ жегенін та-
рих біледі. Көл бетінде безек қаққан 
кемедегі аналар күйін, енді-енді 
басталғалы тұрған дауыл кейпін, ауға 
ілінген балыққа байланысты болып 
қалған ауыл сұрқын суреттей келіп, –

«Балалы ана безектейді:
«Сәби қайтті ембеген?»
Қос анары кезектейді
Балдай шырын кернеген» деп 

соғыстың алғашқы жылдарын анық 

байқатады. Текеметті тастап тракторға, 
киізді тастап комбайнға, орамалды та-
стап от кешуге, баланы тастап балық 
аулауға ауысқан аналардың тәтті 
күндерін аңсауы, тірліктің әділетсіз заңы 
мен соқыр соғысқа тістенуі баллададан 
байқалады. 

Ащы дауыс көкті жарып,
«АП-А-А» деді,
Сап тынды.
Жайындарға берді де алып
Дауыл суға лақтырды.
Кәрі мыстан жетеледі
Толқындарға дем беріп.
Қайран ару кете берді
Балықтарға жем болып». Балқаштың 

бұйра толқыны осыншама тарихқа 
куә, осыншама қайғаға сеп. Бұл желі 
оқырманға «Қан мен тер» трилогия-
сы арқылы да таныс. Десе де, болған 
оқиғаны боямасыз жеткізу, «ұқсап кетер 
екен», - деп жасандылыққа бармау – 
поэзияға тән де жарасымды әдет. Осы-
лай қайғылы аяқталатын, жығылғанға 
жұдырық болған қатал күннің қайрымсыз 
соңын автор: –

«Қарлығаштың қанаты боп,
Өртті басып жүрдіңдер,
Өздеріңе ар атымен
Түгел қарыз бұл күндер», - деп 

қанағатпен тәмәмдайды.
Шынында да, «жау жағадан алғанда, 

бөрі етектен» күндерде үлкен дүрбелеңге 
шама-шарқынша көмектесіп, барын са-
лып, жанын қиған ана ерлігі қару ұстап 
өлген жауынгер ерлігімен пара-пар! 
Ақын адамзат атынан сол күндерге, сол 
жандарға алғысын айтып, тәубесіне 
келіп, өткен күндерге қарап кімдердің 
алдында борыштар екенімізді біліп, 
адамдықтан айнымауымызды меймана-
сы тасыған жұрттың санасына тапсыра 
салады. Бір ғана күннің, бір ғана жанның 
басындағы тағдыр арқылы бүкіл қазақ 
даласының кейпін көрсетеді. 

МЕДАЛЬ ТУРАЛЫ БАЛЛАДА
Жамау  Бұхарбайдың шығармашылығы 

негізінен соғыстан кейінгі кезең екенін 
жоғарыда айта кеттік. Аталмыш балла-
дада сол соғыстан кейінгі жылдардың, 
«Балқаш балладасындағы» емшектегі 
балалардың мектеп жасына жеткен 
тұсын, соғыстан кейінгі онжылдықтың 
ішін суреттейді.

«Жақсылықтың қарымтасын қайырса,
Асық сұрар – біреу пайда айырса,
Мұжық топай қолға түссе – мереке,
Ханбазарда шүкей құны – тайынша». 

«Медаль туралы баллада» осылайша 
бала шақтан бұлдыр елес болып баста-
лады. Дүниенің барлығын ұмытып, асық 
ойнап кеш батыратын балалар үшін жа-
ман топайдың өзі таптыра бермейтін 
бұйым. Асығы көп бала – көшбасшы. 
Тек, ұтылып қалғанда ойына оралатын 
не сұмдықтың бәрі баланы еріксіз ере-
сек қылып жібереді. Соңғы асығыңнан 
айырылғаның емес, өзіңмен жасты 
біреудің баласынан ұтылып қалғаның 
жаныңды жегідей жейді. Уайымның 
үлкені осы ғана болсайшы...

««Намыс» атты соңғы тірек жоғалды,
Бұдан әрі ер жігітте не қалды?!
Шыдау қайда,
Төс қалтадан Жасболат
Жарқ еткізіп жұлып алды медальды». 

Жасболат ұтылды. Манағы жас бала әп 
сәтте ер жігіт болып шыға келді. Намысқа 
мінді. Асығын қайтып алу үшін асық са-
тып алу керек. Ақшасы жоқ екені екі ба-
стан белгілі. Асықтың төлеміне бірдеңе 
беру керек. Бірақ не? Әкеден қалған ме-
даль ше? 

Не боларын күтіп, тағат тауысқан,
Бар ынтамыз тамашаға ауысқан 
«Өңкей шірік, едренемайт» деген,
Селт етістік қарлығыңқы дауыстан.  Бұл 

дауыстың иесі балдақ мініп жүретін май-
дангер, қорықбасты Жазықбай. «Өңкей 
шірік, едренемайт» деген сөзді айтқызып 
қойғанын көрмейсіз бе?! 

Осы үш сөз арқылы да кейіпкердің бар 
болмысын ашып тұрған жоқ па?! «Ерлігі 
үшін» деген әкесінен қалған медельді, 
әкесінің тері мен жасы, қаны мен жаны 
сіңген медельді екі асыққа айырбастаған 
майдандас досының ұлына ашуланған 
Жазықбай аттан секіріп  түсіп, балдағын 
да тастай салып, бір аяқтап қипақтап 
барып, медальді тартып алуы, бала-
ларды қамшымен осып-осып жіберуі, 
«қожайынсыз құтырған ит күшігі, Қан 
қаптырып, жоқ қылайын мен сені!» деп 
жекуі, сонан соң қанталаған көзіне жас 
алып тұрып, қолындағы медельді сүйуі 
ыза мен адалдықтың, қамқорлық пен 
жазаның күресі сынды. 

Осыншама сезім бір ғана сәтте кино-
фильм кадрлары іспетті алма-кезек ауы-
сып тұруы майдан көрген, қан кешкен, 
ыза буған адамға ғана тән. Автор бірнеше 
эмоцияны бір-ақ сәтке сыйғызып жіберуі 
кейіпкер мінезін онан сайын аша түседі. 

Сәлден соң «Құлыныңа қолым тиді-
ау, асылым», - деп барып, дауысы 
қарлығып, ашық аспан астында, бейбіт 
күннің біріндегі баланың қылығы үшін 
мың піскен майдаңгердің қан қысымы 
көтеріліп, тамағы қарылып, отырған 
қалпы өртеніп кете баруы – сол кездің 
адамына ғана, майдан көрген адамға 
ғана тән іс. 

Қолындағы медальді бауырына басып 
жатып, еңкілдеп тұрып, тамағы қарылып: 
–
«Қырылдатып құрғап қалған тамағын,
Үні естілді, бойға жинап бар әлін:
« – Арманына жетпей кеткен боздақтың
Бұл медальда бейнесі бар, қарағым.
Үлгісі бар намыстың да, ардың да, 
Көз жасы бар жесір қалған жардың да,
Жетімдердің ширығуы, жасуы, 
Шәйіттердің аманаты бар мұнда.
Хас асылдың орны ешқашан толмайды,
Кейінгі ұрпақ кешпесін деп сор-қайғы
Ғарасатта төгілген қан киесін
Қасиеттей алмағандар – оңбайды»... 
Бүкіл балладаның жүгін арқалап тұрған 
ой осы. Осы ойды жеткізу үшін Жазықбай 
жазым болуы керек еді. Ауыр жараның 
аузын ойнап жүріп тырнап алған балалар 
бұл өсиетті Жазықбайдың аузынан есітуі 
керек еді. Автордың қорытындысымен 
емес, майдангердің қырылымен 
айтылғанда ғана бұл тармақтарға күшті 
бір рух бітеді, әсерлі шығады. Көркем ту-
ынды осынысымен құнды. 

Жамау ақынның бұдан өзге: «Балдақты 
қарт туралы балладасы», «Шатырбай – 
Мәулім», «Нартайлақ – Назар», «Мерген» 
дастандары бар. Осылардың әрқайсысы 
да өзіндік ойымен, жүйелі желісімен, 
тартымды уақиғасымен құнды. Архив-
те қалған ақынның қаламынан осындай 
дүниелер туған. Тарихтың әділ бағасын 
беру үшін де, өткенге мақтанышпен, 
бүгінге қанағатпен қарау үшін де, 
адамдықты ұмытпай, адалдықты ту қып 
ұстап өту үшін де ақын керек, поэзия ке-
рек! 

Тек, шаң жұқтырмас жырларды шаң 
басып қалмаса болғаны...

P.S. Жақсылар өлмес болсайшы!

Сұлтан МҰСТАФИН,
Ruh.kz.

Туберкулез(құрт  ауруы) - (лат.тілінде  
Tuberkulum-төмпешік) - ауа  тамшылары  
арқылы  жұғатын  және  ағзаға  тубер-
кулез  бактериялары  түскенде  дами-
тын  созылмалы  жұқпалы  ауру.Адам  
ағзасының тырнақ пен шашты  қосқанда, 
барлық  органдары  мен  тіндерін  
зақымдайтын  туберкулездің   өкпеден  
тыс  түрлері  де  дамуы  мүмкін.

Туберкулез  қоздырғышы  - туберкулез  
таяқшасы, Кох  таяқшасын – белгілі  неміс  
ғалымы  Роберт  Кох  1882 жылғы  24  на-
урызда  ашқан. 1982  жылы  Дүниежүзілік  
денсаулық  сақтау  ұйымы  және 
Халықаралық  туберкулезбен және өкпе  
ауруларымен  күрес  одағы  24  наурызды  
ресми түрде  Дүниежүзілік  туберкулезбен  
күрес күні  деп  атауды  ұсынды. 

Жұқпаның негізгі көзі - ашық  түрдегі  
туберкулезі  бар науқас адам, себебі 
оның қақырығынан туберкулез 
таяқшасы  бөлінеді. Еденге  неме-
се  жерге  қақырықты  түкірген  кез-
де  ол  шаңмен  араласады. Осындай  
шаңмен  демалған  дені  сау  адамның  
туберкулезді  жұқтыруы  әбден  мүмкін.
Адам  туберкулез  таяқшасымен    
зақымданған   шикі  сүтті  және  басқа 
да  сүт  өнімдерін  пайдалану  пайда-
лану  кезінде ,ауру  жануарға   күтім  
жасау  барысында  туберкулезді  
жұқтыруы  мүмкін. Туберкулездің белсенді  
түрімен  ауыратын  науқас  тиісті  ем  
қабылдамаса,жылынына  10-15    адамға  
децін  жұқтыруы  мүмкін. Алайда  
туберкелезді  жұқтырғандардың  барлығы  
науқас  болып  саналмайды, себебі  
иммундық  жүйе  қоздырғыш  үшін  тежеу  
бола  алады.Иммундық  жүйесі  әлсіреген  
адамның  ауруға  мүмкіндігі  жоғары.
Көптеген  адамдар  өмір  бойы  тубер-
кулез  бактериясын    жұқтырған  болуы  
мүмкін. Аз  ғана  бөлігінде  ауру  дами-
ды.Туберкулез  бактериялары  сыртқы    
ортаға  өте  төзімділігімен  ерекшеленеді. 
Көше  шаңдарында  бактериялар  өмір  
сүру  қабілетін  3айға  дейін, науқастың  
киімі  мен  төсек  жаймасында  3-4 айға  
дейін, суда  5 айға  дейін  сақтаса, қарда 
– шексіз. Туберкулез жұқтыру  барысын-
да аурудың  дамуы  мен  ауыр  ағымына  
ықпал  ететін  факторлар  көп. Бұл – 
әлеуметтік   тұрмыстың  нашарлығы, 
дұрыс  тамақтанбау, психологиялық  
күйзелістер, ілеспе  аурулар (қант  
диабеті,жарақаттар,созылмалы  өкпе  ау-
рулары, АИТВ/ЖИТС), зиянды  әдеттер.

Туберкулездің  негізгі белгілері:
1. Салмағын  жоғалту,
2. тершеңдік,
3. кеуде  тұсының  ауруы,
4. қан  түкіру,
5. жалпы  әлсіздік  және  тез  шаршау,
6.дене  қызуының  ұзақ  уақыт  көтеріңкі  

болуы,
Туберкулездің  алдын  алу  шаралары:     
1. БЦЖ  вакцинасы  перзентханада    

баланың   1-4  күндерінде  міндетті  түрде  
енгізіледі. Келесі  ревакцинация  6-7 жас-
та  жасалады. Бұлар  өз кезегінде  мили-
арлы  туберкулезден  және  туберкулезді  
менингиттің  дамуы мен  асқынуын  және  
таралуын  тежейді.

2. Уақытылы  анықталып, дер  
кезінде  емдеу  басталғанда  туберке-
лез  емделетіндігін  есте  сақтаған  жөн.
Әйтпегенде, кеш  анықталса, өлімге  
әкеп  соқтыруы  да  әбден  мүмкін. Өкпе  
туберкулезін  уақытылы анықтау  үшін  
қақырыққа  бактериоскопиялық  зерттеу  
жүргізіледі. Балалардың  туберкулезді  
жұқтыруын  уақытылы  анықтау  үшін   
МАНТУ  сынамасы  салынады. МАНТУ   
сынамасы  бір  жастан  бастап,жылына  
1  рет  салынады. Нәтижесі  72  сағаттан  
кейін   жарық  жерде  мөлдір  сызғыштың  
көмегімен папуланы (түйінді)  өлшеу  
арқылы  белгілі  болады. Папуланың  тек  
көлденең  өлшемі тіркеледі, ал  қызарған  
аймағы  есептелмейді.

3. Жеке  бас  гигиенасы  ережесін   
сақтау - жуу  құралдары  мен  ағын  
суды  пайдаланып  қолды, ыдысты  жуу, 
бөлмеге  ылғалды  тазалық  жүргізу  және  
желдету.

4. Дұрыс  тамақтана  отырып  (ет, 
сүт өнімдері, балық, дән тағамдары, 
көкөністер   мен жидектерді  асқа  
жеткілікті  мөлшерде  пайдалану), салау-
атты  өмір  салтын  ұстану, тұрақты түрде

Дене шынықтару  жаттығуын   жасау, 
қалыпты демалыс, таза  орта, темекі, 
алкоголь, есірткіден  аулақ  болу.

5. Жеке гигиеналық   құралдар мен  
ыдыстарды пайдалану.

6. Ет  пен  сүтті  міндетті түрде  
термиялық өңдеуден өткізу.

                                Г. ДОСЫМБЕКОВА,  
Ж.ЖҮРСІНОВА,  

Сырттанов  ауылдық  
амбулаториясының  мейірбикелері.

Туберкулездің 
алдын алуЖамау жазған 

жыр қандай?!
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

АЌСУ ӨЊІРІ

Сальмонеллез!
Маман кеңесі

«Ақсу ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ баспасөз қызметі бойынша 
конкурс жариялайды: «Аудан әкімінің баспасөз хатшысы» КММ 

Негізгі функционалдық 
міндеттері: Аудан әкімін 
ақпараттық қамтамасыз ету; БАҚ-
ты ресми ақпаратпен қамтамасыз 
ету,  облыстық және өңірлік БАҚ-тың 
тіркелген журналистерімен жұмыс 
жүргізу. Мемлекеттік органдардың 
және аудан басшыларының 
қатысуымен теле/радио-
бағдарламалар, бағдарламалар, 
брифингтер және пресс-
конференциялар ұйымдастыру 
және өткізу. 

Үміткерлерге қойылатын  
негізгі талаптар:  Журналис-
тика немесе қоғамдық байла-
ныс мамандықтары бойынша 
әлеуметтік ғылымдар, саясаттану,  
педагогикалық, құқықтық, эконо-
мика және бизнес саласындағы 
жоғары білім. 

Анықтама үшін: «Ақсу 
ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ, 
Желтоқсан к-сі, №5, №14 кабинет, 
тел.:8/72832/2-14-12, aksu-ovp@
mail.ru 

Демалыс көркі - лагерь Міне, сағына күткен жаз айы да 
келіп жетті. Сабақ аяқталысымен 
біздің оқушыларымыз жазғы 
демалысты асыға күтеді. Мек-
теп оқушылары үшін жазғы 
демалыстың маңызы ерекше. 
Оқушылардың жазғы демалыста-
рын босқа өткізбеу мақсатында 
«Қаракемер орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің жанынан тәрбиеші 
ұстаздардың ұйымдастыруымен 
киіз үй лагері ашылды. Киіз үй 
лагерінің негізгі мақсаты - ата-
бабамыздың салт - дәстүрін 
насихаттау, ұмытылып бара 
жатқан ұлттық үрдісімізді ары 
қарай шыңдау. Киіз үй бөліктерін 
балаларға үйрету, жабдықтарын 
таныс-тыру үшін балалармен 
бірге ұйымдасқан түрде киіз 
үйдің шаңырағын бірлесе көтеру, 
уықтарын құрып, жабуларын жабу. 
Жоспар құрылып, жоспарға сай 
түрлі шаралар өткізілді. 

Лагерь екі кезең бойынша 
өтті. Лагерьге барлығы 59 бала 
қамтылды. Киіз үйдің ашылу сал-
танатында мектеп директоры Жа-
зылбекова Айгүл Несіпбекқызы 
оқушыларды жылы лебізбен 
қарсы алып, күндерін қызықты 
өткізулеріне тілектестігін білдірді. 
Лагерьдің алғашқы күнінде мек-
теп лаборанты Сазанбаева Рау-
шан апайымыз оқушыларға тәтті 
балмұздақтар таратты, ары қарай 
оқушылардың шаттық күлкісімен 
киіз үйдің іші көңілді күлкіге толды. 
Келесі күні қазақтың ұлттық ойын-
дары ойнатылды, соның ішінде 
қол күрестіру, арқан тартыс, шаш 
өру, сақина салмақ ойындары 

ойнатылып, соңынан мақал - мәтел 
айтудан жарыс ұйымдастырылды. 

Мектеп мұғалімдерінің 
демеушілігімен оқушыларға кәуап 
пісіріп, тәтті сусындар ұсынылды. 
Оқушыларды шапшаңдыққа, 
еңбекқорлыққа, адамгершілікке 
тарту мақсатында шатыр тігілді. 
Оқушылар шатыр ішіне шапшаң 
кіріп, сырмасын жауып, белгілі 
уақыт мөлшерінде қайтадан сыр-
масын ашып, шатырды жинау-
дан жарыс өтті. Шатыр жанынан 
алау жағылып, шатырды жағалай 
оқушылар отырып, өздерінің әндерін 
айтты. Қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Құлымбаева 
Толқын Ныққалиқызы оқушылармен 
«Қазақтың тыйым сөздері» атты 
тақырыпта жарыс өткізді. Гео-
графия пәнінің мұғалімі Фазыл-
жанова Фануза Фархатжанқызы 
«Ең..., ең..., ең...» тақырыпта ин-

теллектуалды ойын өткізді. 
Ағылшын пәнінің мұғалімі Аязба-
ев Аян Азаматұлы «Тіл білгірі» 
тақырыбында үш тілді қатар алып 
жүру мақсатында сайыс өткізді.  
Онкүндік киіз үй лагерінің соңғы 
күндері оқушылармен түрлі іс-
шаралар,  қызықты ойындар, 
спорттық жарыстар өз деңгейінде 
жақсы болды. Өткізілген іс - ша-
ралар оқушылардың ойлау 
қабілеттерін, сөйлеу мәнерлерін 
дамыта отырып, жаз қызығын 
соның ішінде киіз үй лагерінде 
ұйымдастырылған шаралар әр 
оқушының есінде көпке дейін 
ұмытылмасы анық.            

                                                     
 Толқын ҚҰЛЫМБАЕВА,

  Фануза ФАЗЫЛЖАНОВА,                 
        Аян АЯЗБАЕВ,

ұйымдастырушылар.

Сальмонеллез  - жұқпалы ауру.  Ол  асқазан, ішек  
қызметінің бұзылуымен қатар жүреді. Бұл дерт кішкентай 
балалар үшін өте қауіпті. Онымен көбінесе мерзімінен 
бұрын туған, жасанды жолмен  тамақтандырылатын  
сәбилер жиі ауырады. Бұл ауру ауруға шалдыққан 
малдан, ірі қарадан, шошқадан, иттен, мысықтын 
зәрімен, сілекейімен, құсығымен, сүтімен бірге және 
оның қоздырғыштарын бөліп шығаратын сырқат алам-
дардан жұғады. Сондай-ақ ол осы аурумен ауырған 
адамдар мен бактерия тасушылардың денесінен бөліп 
шығарған қоздырғыштар  арқылы залалданған тамақ 
өнімдерінен, судан, ауадан, кір қолдан, әртүрлі  тұрмыс 
бұйымдарынан да жұғуы  мүмкін.

Сырқаттан сақтану үшін ата-аналар  балаларына  
тазалық  сақтаудың тәртібін тұрақты түрде түсіндіріп, 
үйде,дәретхананы таза ұстап, есіктің тұтқаларын, 
еденді сабынды- содалы ертіндімен жүйелі түрде 
жуып, залалсыздандыру ертіндісін пайдалану ке-
рек. Тамақ ішер алдында, ас әзірлерде, дәретханаға 
барғаннан кейін, аяқ киім шешкен соң, малға күтім 
жасағаннан кейін қолды сабындап  жуу керек. Балалар-
ды шомылдырарда, кір жуарда пайдаланатын заттар-
ды ыстық сумен шаю қажет.Ересектер мен балалардың 
киімдерін бөлек жуып, сәбилердің жөргегін, басқа да 

іш-киімдерін қайнатып, үтіктеген орынды. Тамақтарды, 
әсіресе сүт тағамдарын тоңазытқышта сақтаған жөн. 
Сақтауға қойылған дайын тағамдарды балаларға бе-
рер алдында қайтадан булап,өндесе артықтығы бол-
майды. Көкөністерді, жемістерді пайдаланар алдында 
жақсылап жуып, ыстық сумен шаю керек. Сәбилерге 
суды, сүтті тек қайнатып берген жөн. Кішкене балаларға 
ойыншық сатып алғанда пластмасадан жасалған, не-
месе басқадай жууға, тазалауға жеңіл ойыншықтарды 
алған орынды. 

Балалардың саусақтарын аузына салып сору 
әдетінен аулақ болуын, олар ойын барысында лас 
заттарды ұстаған болса қолдарын мұқият жууын 
міндетті түрде қадағалау керек. Тағы бір есте болатын 
нәрсе - аналар  өзінің және баласының үлкен дәретін 
қадағалап,ол бұзыла қалған жағдайда дәрігерге көрініп, 
аурудың асқынып кетпеуінің алдын - алғаны дұрыс.

Жоғарыда айтылған жеке бас тазалығының 
ережелерін қатаң сақтаған жағдайда сальмонеллез, 
дизентерия сияқты жұқпалы аурулардан сақтануға бо-
лады.

    Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық ТКҚСҚБ басқармасының  

басшысы.          

Н.БОДАУОВА,
 жетекші маманы.

Эхинококкоз (Жылауық құрты)
Эхинококк – ерте уақыттан 

белгілі аурулардың бірі 1833 жылы 
ғалым Зибольд ауруды өршітетін 
ішек құртының құрылысын микро-
скоп арқылы байқап, оның адам 
мен мал денесіне қандай зақым 
келтіретіндігін дәлелдеді. Бұл 
ғалымның айтуы бойынша эхино-
кокк ауруының өзіне тән ішек құрты 
бар, оның ұзындығы 2-6 мм.

Ішек құртының денесінде ұсақ 
жұмыртқалары өсіп өніп жатады.
Эхинококктің ұрықтары ит, қасқыр, 
түлкі, тағы басқа аңдардың қиымен 
бірге ашық алаңға шығып қалады. 
Эхинококкпен ауырып жүрген аңдар, 
ит адам ішетін ауыз суды, мал ішетін 
суды, жайылымды лас-тайды. 
Эхинококктың жұмыртқалары суда 
12 күн, ал ноль градус темпера-
турада 116 күнге дейін өмір сүре 
алады. Эхинококк ауруының ішек 
құрты адамға көбінесе ит арқылы 
тарайды,ал иттен үй хайуандарының 
да жарақаттанып және олар-
ды иттердің ауыратындығы 
анықталған эхинококкпен көбінесе 
мал шаруашылығында жұмыс 
істейтіндер ауырады. Оған бас-ты 
себеп, жоғарыда адам және үй жа-
нуарлары эхинококктың онкосфе-
расын (жұмыртқасын) ішіне жұтып 
алады, осыдан кейін жанағы ұрығы 
өзінің сыртқы қабығынан арылып 
ұлтабардың қан тамырлары арқылы 
денеге тарайды. Эхинококкпен 

көбінесе бауыр, өкпе ауырады(соңғы 
уақытта басқада түрлері кздесуде). 
Біріншіден эхинококкпен ауырған адам 
көп уақыт бойы жұмысқа жарамай 
мүгедек болады, ал операция жасат-
пай, дер кезінде емдетпей жүре берсе 
қайғылы жағдайға душар болады.Осы 
аурумен ауырған малды сойғанда 
жарақаттанған мүшелері,өкпе-
бауырын далаға иттерге тастайды.
Оны жеген ит арқылы ауру адамға, 
басқа малдарғы тарайды.

Эхинококк ауруының екі түрі бар, 
бірінші түрін гидатидозный эхино-
кокк жылауық деп аталады, екінші 
түрі альвеококкоз деп аталады. Эхи-
нококк ауруы бастапқыда ешқандай 
белгі бермейді.Тек эхинококктың 
кистасы (жылауығы) үлкейгенде, 
бауырда ісік пайда болады. Ауырған 
адамның денесінің температурасы 
38-39 гр, бауыры сыздап ауырады.
Ал эхинококктың өкпеден болатын 
түрімен ауырған адам жөтеліп, кейде 
қан аралас қақырық түкіреді. 1.Алды-
мен иесіз қанғырып жүрген бұралқы 
иттерді құрту керек. 2.Шаруашылыққа 
керек иттер мен жеке меншіктегі 
иттерді уақытымен дәрігерлік 
тексерістен өткізіп, жиі-жиі дегель-
минтизация жасап отыру керек. 3. 
Малды күні бұрын дайындалған ар-

наулы орынға қасап жасайтын жер-
ге сойып,оның эхинококк ауруымен 
жарақаттанған өкпе, бауыр тағы 
басқаларын ит қазып ала алмайтын-
дай жерге көміп тастаған жөн. 4.Мал 
шаруашылығында жұмыс істеп 
жүрген шопандар, бақташылар, 
тері тірсек жинайтын, жүн өндеу 
фабрикасының жұмысшылары, 
мал дәрігерлері жылына екі рет 
дәрігерлік тексеруден өтуі керек. 
5.Ал эхинококктан сақтанудың 
бірден бір жолы жеке бастың 
жанұяның ұқыптылығына байланы-
сты. Кейбір адамдар балалар итті 
сылап сипап сүйіп, одан кейін қолын 
жумай тамақ ішеді. Осы жоғарыда 
айтылған шараларды бұлжытпай 
орындаса ғана эхинококк ауруы та-
ралмайды.

А.ЕЛУБАЕВА,
аудандық тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің са-
пасы мен қауіпсіздігін бақылау 

басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы.

А.СЕҢКІБАЕВА,
санитариялық-

эпидемиологиялық
қадағалау бөлімінің 

жетекші маманы.

Тіл тазалығын 
сақтайық!

Бүгінгі латын графикасына көшуге байла-
нысты терминдерді  таңбалау, халықаралық 
атауларды дұрыс жазу мәселесі өзекті бо-
лып отыр. Тіл тазалығына мін бермейтін 
немқұрайлылықтан, тіл білмегеніне арлан-

байтын намыссыздықтан сақтанудың,  олардың алдын алудың  бірден 
бір жолы - ұлттық рухты  ояту, ұлттық кодты сақтау. Латын графикасына 
көшуде өткенімізді таразылай отырып, XX ғасырдың басында қай ды-
быс қалай игерілгені, қосар дыбыстарды таңбалаудағы ерекшеліктер, 
шет тілдік терминдердің жазылуы, таңбалауда қандай ұстанымдар 
басшылыққа алынғанын ескере отырып, тіліміздің заңдылықтарын 
бұзбауға тырысуымыз қажет. 

«Ана тілі» - осы тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың баяғысын 
да, бүгінгісін де, болашағын да  танытатын, сол халықтың мәңгілігінің 
мәңгілік мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары  ғана  аяққа басады»,-
деп Ғ.Мүсірепов айтқандай  елдің болашағын, тілдің тазалығын 
сақтау баршаның міндеті. Осыған орай,  Матай ауылында  Әкімшілік 
ғимаратының алдында «Тіл тазалығын сақтайық» атты акциясының 
ашылу салтанаты болып өтті. Салтанатты жиынның басы жалпы 
жиналған қауымға «Тіл туралы» Заңның 21-бабы оқылып, түсінік 
берілді. Әрі қарай Әкімшілік құқықбұзушылықтар жайлы қысқаша 
мағлұмат беріліп өтті. Соңынан мектеп оқушысының орындауын-
да Ғабдулмажит Аружан «Туған жер» әнін халыққа ұсынды, 9-сынып 
оқушысы Абен Қайыржанның «Тілім менің» өлеңін мәнерлеп оқып 
берді. Ауылда тіл сақшылары құрылып жұмыс жалғасуда.

А.ТҰНЫҚБЕК,
Матай ауылдық мәдениет клубының меңгерушісі.

    
 Г.ЖЫЛҚЫБАЙ,

музыкалық жетекшісі. 

Куанышева Сауле Ошакбаевнаның атына берілген мемлекеттік 
кадастрлық №03 – 254 -  045 - 153, 15 гектар жердің гос. актісі 
жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.


